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     Sammanfattning:        Schizofreni orsakar stort lidande för många människor, både för 
patienten och för dess närstående. Den totala samhällskostnaden är 
hög för vård av patienter med schizofreni. Behandling sker på ett 
flertal olika sätt. Det ingår i sjukdomsbilden att en del patienter drar 
sig undan behandling och det har visat sig att musik är ett sätt att nå 
patienten. Syftet med föreliggande arbete var att belysa musikens 
effekter på personer med schizofreni och som metod har 
litteraturstudie använts. Resultatet visar att musik minskar 
psykiatriska symtom och att livskvaliteten ökar. För patienten är även 
mänsklig kontakt betydelsefull, både relationen till en musikterapeut 
och till övriga medpatienter. I omvårdnad kan musik användas för att 
bygga upp en terapeutisk omvårdnadsallians så att återhämtning 
möjliggörs. Det råder stor brist på forskning inom området och 
fortsatt forskning är viktig eftersom schizofreni är en allvarlig och 
svårbehandlad sjukdom och vi bör därför utveckla och variera olika 
verksamma behandlingsalternativ. 
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Inledning 
 
Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som orsakar stort lidande både för patienten och 
dess närstående (1-3). Dessutom är samhällskostnaderna höga och enbart i Sverige uppskattas 
den direkta vårdkostnaden förknippad med schizofreni till fyra miljarder om året (4). 
Sjukdomen är vanlig och drabbar ca 1 % av befolkningen världen över och i Sverige finns 
30 000 – 45 000 personer med diagnosen (1,2,5). Dödligheten är hög och ca 10 % av 
patienterna avlider inom 10 år främst pga. självmord (2,5). Patienten har en rad olika symtom 
som kräver olika insatser och behandlingsmetoder. I flera fall ger inte den medicinska 
behandlingen tillfredställande lindring av symtomen och dessutom ger läkemedel i vissa fall 
besvärande biverkningar vilket gör att patienten slutar medicinera. Bristande sjukdomsinsikt 
som ett betydande antal patienter har leder även till att patienten inte söker hjälp utan avbryter 
sin behandling och vi står ibland maktlösa bredvid när patienten varken vill ta emot hjälp eller 
något läkemedel. Patienten drar sig undan alla försök till hjälp och situationen gör att 
alternativa behandlingsformer behöver lyftas fram (2,3,6). Att med hjälp av musik nå dessa 
människor har visat sig vara en framkomlig väg då sång och musik alltid varit viktiga i 
människors liv. Det finns en stor kraft i musiken som används inom många olika områden 
inom sjukvården, både inom den somatiska vården och inom psykiatrin. När vi sjunger och 
spelar tillsammans händer något med oss alla eftersom musiken är läkande och bygger broar 
mellan människor och skapar kontakt (6-8). Enligt International Council of  Nurses (ICN)s 
etiska kod ska sjuksköterskan stimulera arbetsplatsen att bedriva, sprida och använda 
forskning som är relaterad till omvårdnad och hälsa (9). Samhällsekonomiskt finns det även 
en vinst i att införa mer musik eftersom det är en relativt billig insats och därför borde lyftas 
fram som en omvårdnadsåtgärd. Syftet med denna studie är att belysa musikens effekter vid 
schizofreni. 

 
Bakgrund  
 
Enligt Platon uppkom galenskap när någon av de mänskliga passionerna tog överhand och 
den hippokratiska medicinen hävdade att psykisk sjukdom uppkom genom att balansen 
mellan fyra kroppsvätskor kom i olag. Före Kristi födelse beskrevs sjukdomen som ett straff 
för att människan brutit mot Gud. Efter Kristi födelse kom uppfattningen att människan var 
besatt av onda andeväsen (10). Cullberg (2) beskriver sjukdomens historia genom att belysa 
Kraepelin som i slutet på 1800-talet identifierade en sjukdomsgrupp som han benämnde 
dementia preaecox, och Bleuler som år 1911 myntade termen schizofreni. Ordet schizofreni 
kommer från grekiskan och schizein betyder klyva och phren betyder själ. Bleuler menade att 
schizofrenierna är en grupp sjukdomar med vissa typiska grundsymtom, de så kallade 
Bleulers 4 A, dessa är giltiga än i dag (2). 
 

• ”Associationsstörningar, som är störningar i patientens förmåga att tänka. De ger sig 
till känna genom förändrad logik, en privat symbol- och ordanvändning, benägenhet 
för konkret tänkande, vaghet, bristande sammanhang och splittring. 

• Affektiva störningar innebär tecken på inadekvata affekter, ökande indifferens, 
intresseförlust, apati och bristande lustupplevelse. 

• Ambivalens betyder vacklande mellan olika impulser, något som kan resultera i 
förlamning av förmågan att välja.  

• Autism uttrycker inåtvändhet och uppmärksamhetsstörning. Den innebär bristande 
samklang mellan individen och omvärlden, svårigheter att sätta sig in i andra 
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människors inre liv och subjektiva värld, något som är nödvändigt i det sociala livet.” 
(2, sid 134).  

 
Schizofreni tillhör gruppen psykotiska syndrom (11), en psykos har alltid inslag av 
vanföreställningar. Det innebär att verklighetsuppfattningen förändras, blir avvikande och inte 
delas av någon annan. Hallucinationer, konfusion och beteendestörningar kan också ingå (2). 
Vanföreställningssyndrom innebär att patienten har vanföreställningar under minst en månad 
och där övriga symtom på schizofreni inte är uppfyllda. Vanföreställningarna är ickebisarra 
dvs. situationerna kan inträffa i verkligheten. En kortvarig psykos varar minst en dag och 
kortare tid än en månad, orsaken är oftast starkt påfrestande stressfaktorer såsom t.ex. 
graviditet och förlossning och kallas då kortvarig reaktiv psykos. Somatisk sjukdom eller 
skada samt substansintoxikation eller abstinens kan också ge psykotiska symtom (11).  
 
Schizofrenibegreppet är snävare än psykosbegreppet och schizofreni skiljer sig från övriga 
psykoser genom den sämre prognosen och i flertalet fall uttalade funktionsnedsättningarna. 
Symtomen delas in i positiva och negativa symtom, de positiva symtomen är de som 
tillkommer grundpersonligheten såsom hallucinationer, vanföreställningar och bisarrt 
beteende. Förmågor som avtar benämns negativa symtom, till exempel inåtvändhet, 
språkförsämring samt viljeförlust. De negativa symtomen överväger alltmer ju längre tid 
schizofrenin varar och patienten fungerar påtagligt sämre socialt eller yrkesmässigt jämfört 
med före sjukdomsdebuten. Det finns även flera undergrupper av schizofreni t.ex. paranoid  
schizofreni och residualschizofreni. Vid residualschizofreni dominerar de negativa symtomen. 
Vid schizoaffektivt syndrom uppfyller patienten kriterierna för schizofreni och har samtidigt 
depressiva och/eller maniska perioder.  
 
Det finns två diagnossystem som används internationellt, DSM-IV och ICD-10 och de 
överensstämmer i väsentliga avseenden med varandra förutom att enligt DSM-IV ska 
symtomen pågå över 6 månader och enligt ICD-10 ska symtomen pågå över 1 månad för att 
diagnosen schizofreni ska kunna ställas. Symtomen vid schizofreni varierar mellan individer 
och varierar även för samma person beroende på vilken fas i sjukdomen patienten befinner sig 
i. Symtomen framträder oftast i skov (2). 

 
”Si drömmaren kommer där 

 
Si drömmaren kommer där, 

sitt huvud mot bröstet sänkt han bär. 
På ensliga stigar vill drömmaren vandra 

och är icke lik oss andra. 
 

Han drömmer drömmar, som hädiskt ljuga, 
att sol och måne och stjärnor för honom buga. 

Han är vår faders käraste son, 
kommer och låter oss slå`n!” 

                         Gustav Fröding (12, sid 116) 
 
Schizofreni är den psykos som ofta har sämre prognos än andra psykotiska syndrom. 
Störningen är mer djupgående och ger effekter på relationsförmågan och framtida anpassning. 
Vissa patienter utvecklar långvariga psykiska funktionshinder såsom kontaktskygghet, 
bristande förmåga att planera, bristande ordning, försämring vid stress och understimulering. 
Patienten behöver stöd i vardagen, att sköta mathållning, elementär hygien, och att hålla 
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ordning på ekonomi och andra vardagliga uppgifter. Understimulering av de förmågor som 
patienten har leder till försämring och prognosen förbättras genom tidigt förebyggande och 
senare rehabiliterande insatser. Behandling behöver sättas in på flera olika områden, såsom 
medicinsk behandling, omvårdnad, psykologisk behandling, social träning, och familjearbete 
(2). 
 
Det finns ett flertal läkemedel som är effektiva på psykotiska symtom. Antipsykotiska 
läkemedel indelas i två stora grupper, den äldre benämns konventionell neuroleptika och 
introducerades i början av 1950-talet, medan de nyare preparaten kom i början av 1990-talet 
och benämns atypisk neuroleptika. Den gamla sortens neuroleptika ger mer biverkningar som 
liknar de negativa symtomen än vad den nya sortens neuroleptika ger (13,14).  
För att gynna återhämtningen skapar behandlaren en terapeutisk allians som innebär att 
patienten känner sig sedd och respekterad. Behandlaren ska förmedla hopp som får patienten 
att vilja påverka sin situation (2).  
 
Psykiatrisk omvårdnad har sin utgångspunkt i människans behov av hjälp när hälsan sviktar 
och när patienten har en bristande förmåga att tillgodose sina grundläggande fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella behov. Grunden för omvårdnaden är holistisk, eftersom den 
utgår från människan som helhet och inte från enskilda sjukdomsyttringar eller symtom (15). 
Bromander och Walden beskriver att den hermeneutiska vetenskapsteorin påverkar en del 
teorier inom det psykiatriska vårdområdet. Hermeneutikens viktigaste princip är förståelse, 
vilket innebär ett fenomenologiskt synsätt där det gäller att förstå människans subjektiva 
värld. De omvårdnadsteorier som bygger på humanism och existentialism är särskilt viktiga i 
utvecklingen av god omvårdnad, de teorier som är utvecklade av Orem, Peplau och Orlando 
är särskilt intressanta. I Orlandos omvårdnadsteori poängteras att sjuksköterskans uppgift är 
att bidra till att patienterna får sina behov tillfredställda så de kan uppleva största möjliga 
välbefinnande under vårdtiden. I Peplaus omvårdnadsteori betonas att sjuksköterskan ska inta 
en professionell närhet till patienten och de ska samarbeta angående problemlösningar. 
Orlandos och Peplaus teorier betraktar människan som en helhet där frågor som handlar om 
personlighetsutveckling, kärlek, kreativitet och självtillit är centrala. Dessa teorier ligger till 
grund för Hummelvolls teorier (16). 
 
Inom den psykiatriska vården är det viktigt att sjuksköterskan bygger upp en terapeutisk 
omvårdnadsallians genom att patienten möts med förståelse och omsorg, att patienten känner 
en uppriktig önskan hos sjuksköterskan att vilja hjälpa och forma en trygg och accepterande 
atmosfär samt en vilja att ge hopp och positivt stöd så att läkningsprocessen främjas och 
återhämtning möjliggörs (15,16). Begreppet allians eller omvårdnadsallians betecknar det 
arbete som sjuksköterskan och patienten gemensamt utför i nära samverkan för att lösa 
patientens hälsoproblem. Ordet allians knyter delvis an till det norska ordet ”felles” som 
betyder gemensam, allians betyder ursprungligen förbund, giftermål, bundsförvant, koalition 
och sammanslutning. Omvårdnadsteoretiker som betonar omvårdnadsalliansen betydelse för 
en god omvårdnad är Peplau och Orlando, utifrån deras teorier har Hummelvoll utvecklat 
deras tankar (16). Hummelvoll (15,16) menar att omvårdnadsalliansen är en process över tid 
och beskriver olika utvecklingsfaser såsom förberedelsefas, orienteringsfas, bearbetningsfas 
och avslutningsfas. 
 
Musik har alltid spelat en stor roll för mänskligheten och för vår sociala gemenskap samt 
främjat samarbete sedan urminnes tider (8). Musiken har en helande kraft både fysiskt och 
mentalt (17). Inom sjukvården har musiken använts sedan lång tid tillbaka (8,18) och Florence 
Nightingale införde sång och musik på ett flertal sjukhus i London, hon engagerade sig i 
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musikens betydelse för patienternas tillfrisknande. Norska sjuksköterskor hade 
sångundervisning under utbildningen i början av 1900-talet. När sång och musik utövas 
tillsammans skapas en social gemenskap. Den kontakten kan utvecklas mellan patient och 
sjuksköterska (19). På 1800-talet och i början av 1900-talet genomförs undersökningar 
angående hur musik påverkar den mänskliga organismen rent fysiologiskt. Då studeras 
metabolism, muskelstyrka, blodomlopp, andning och pulsfrekvens. Altschuler (20) belyser 
Cannons antaganden på 1940-talet att musik kan väcka upp känslor, frigöra adrenalin och 
andra hormoner. Kliniska observationer av mentalpatienter utmynnar i rapporter om att musik 
påverkar det centrala nervsystemet. På kliniker där många patienter vårdas med olika grader 
av psykoser anses det viktigt att så många som möjligt får delta i musikterapi, och därför 
inleds gruppmusikterapi. Det visar sig att olika sorters instrument lämpar sig vid olika 
psykiatriska tillstånd t.ex. vid depression anses stränginstrumentet det mest lämpliga och det 
visar sig att violin, cello och piano är en god kombination i arbetet med mentalpatienter. 
Välkända melodier är mest effektiva och fångar gravt sjuka mentalpatienters uppmärksamhet 
(20). Redan under 1940-talet används musikterapi i USA som en behandlingsmetod i 
samband med andra världskriget då krigsoffer behandlas och rehabiliteras (8,18). På 1950-
talet följer ett flertal länder efter (18). Den första musikterapiutbildningen i Europa startar i 
Wien 1959, därefter startar utbildningar i ett flertal europeiska länder varav Norge är först i 
Norden år 1978. På 70-talet börjar musikterapi användas i Sverige för de 
förståndshandikappade och inom specialpedagogiken.1981 startar den första utbildningen vid 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Därefter vidgas verksamheten och musikterapeuter 
anställs inom psykiatrin, geriatriken, cancervården, vid smärthantering, samt vid neurologisk 
rehabilitering. På 1990-talet får musikterapin starkare fäste och i dag finns två 
utbildningsinriktningar inom svensk musikterapi, dels den psykoterapeutiska och dels en som 
är riktad mot funktionshinder (8). Ett flertal olika tekniker används. 
 

• Expressiv musikterapi går ut på att använda instrument och sjunga för att uttrycka sig 
själv och ge form åt det medvetna och omedvetna. Vanligt är att improvisera och se 
vad som växer fram.  

• Receptiv musikterapi är en process av musiklyssnande under avslappning, därefter 
berättar patienten i ord eller bild, om sina upplevelser.  

• Analytisk musikterapi är en blandning av expressiv och receptiv där både terapeuten 
och patienten improviserar med hjälp av instrument och sina röster. Den utgår från en 
psykoanalytisk referensram främst från Melanie Klein influerad av C G Jung. 

• Kreativ musikterapi grundar sig på aktivt musicerande. Terapeutens uppgift är att 
uppmuntra, engagera och stödja patientens skapande (7).  

 
Målsättningen med samtliga tekniker inom musikterapi är att etablera en positiv kontakt, att 
kommunicera, realitetsanpassa, möta, stärka självkänslan och öka lusten till aktivitet och 
sinnlig upplevelse (6,7). Vissa forskare skiljer på begreppen vid användning av musik i 
vården, musikterapeuter utför musikterapi och sjuksköterskor utför musikinterventioner. Den 
vanligaste tekniken utförd av sjuksköterskor är att låta patienterna lyssna till inspelad musik 
via cd spelare eller kassettbandspelare. Även att lyssna på musik tillsammans samt att sjunga 
eller spela ett instrument är tekniker sjuksköterskor använder som musikintervention. 
Sjuksköterskor har använt musik som intervention i omvårdnaden i många år i syfte att 
reducera patienters oro, smärta och aggressiva beteende (21). Enligt ICNs etiska kod har 
sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden, att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och lindra lidande (22) alla dessa grundläggande områden ingår när musik 
används i omvårdnadsarbetet.   
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Syfte 
 
Syftet var att belysa musikens effekter på personer med schizofreni. 

 
Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 

 
Datainsamling 
 
Artiklar söktes i databaserna AMED, CINHAL, MEDLINE, PsycINFO och PubMed. 
Sökorden som användes var music och schizophrenia. Artiklarna skulle vara vetenskapliga, 
granskade av en granskningskommitté, kliniska studier, skrivna på engelska eller svenska och 
innehålla ett abstract. Sökningen gav ett stort antal träffar, och pga. det begränsades antalet 
artiklar genom att publiceringsåret flyttades framåt i tiden. I Databasen PubMed skulle 
artiklarna vara publicerade de senaste 5 åren, sökningen gav 2 träffar. 
 
Tabell över sökhistorik. 
 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Genomlästa 
abstrct 

Urval 
1 

Urval 
2 

Referens 
 i arbetet 

PubMed 
20060912 

schizophrenia 
music 

2 2 2 1 (25) 

AMED 
20061010 

schizophrenia 
music 

3 3 1 0  

MEDLINE 
20061010 

schizophrenia 
music 

22 13 2 1 (29) 

PsycINFO 
20061010 

schizophrenia 
music 

33 14 4 3 (27,28,30) 

CHINAL 
20061010 

schizophrenia 
music 

6 3 1 0  

PsycINFO   
20061010 

Manuell 
sökning 

1 1 1 1 (24) 

PsycINFO 
20061129 

Manuell 
sökning 

1 1 1 1 (26) 

PubMed 
20061130 

schizophrenia 
music 

4 2 2 1 (31) 

CINHAL 
20061130 

schizophrenia 
music 

1 1 0   

AMED 
20061130 

schizophrenia 
music 

1 0    

MEDLINE 
20061130 

schizophrenia 
music 

8 2 0   

PsycINFO 
20061130 

schizophrenia 
music 

13 3 0   

Summa  95 45 14 8  
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Därefter gjordes sökningar i databaserna i CINHAL som gav 6 träffar, AMED gav 3 träffar, 
MEDLINE gav 22 träffar och PsycINFO gav 33 träffar. Samtliga titlar och 35 abstract lästes 
igenom och av dem lästes 10 artiklar i sin helhet. En betydande mängd av artiklarna kunde 
inte användas eftersom de inte svarade mot syftet med föreliggande arbete. När endast 5 
artiklar återstod söktes 2 artiklar manuellt, en i MEDLINE och en i PsykINFO. Den ena 
förekom vid upprepade tillfällen i artiklarnas olika referenser, men studien var så nyligen 
publicerad att den inte fanns med vid tidigare sökning, däremot vid en senare sökning var 
artikeln med i databasen. Den andra artikeln söktes på en författares namn som ofta förekom 
som referens i artiklarna, när sedan en sökning genomfördes utan tidsbegränsning fanns den 
artikeln med bland träffarna. Det begränsade antal artiklar som till slut återstod gjorde att en 
ny sökning utfördes där tiden för publicering flyttades bakåt 10 år, sökningen begränsades till 
artiklar publicerade från år 1996-1999. I  PubMed gav sökningen 4 träffar och av dessa valdes 
1 artikel. I CINHAL gav sökningen 1 träff, i AMED gav sökningen 1 träff, i MEDLINE gav 
sökningen 8 träffar och i PsycINFO gav sökningen 13 träffar. Ett flertal artiklar förekom i 
flera olika databaser och genomlästa abstract och urval redovisas endast i den databas där 
artikeln påträffades första gången. Sökorden som använts anses relevanta men artikelutbudet 
var begränsat. Sammanlagt återstod 8 artiklar där resultatet redovisas i denna litteraturstudie. 
De valda artiklarna kvalitetsgranskades efter mall (23). 

 
Databearbetning 
 
De valda artiklarna lästes igenom flera gånger och översattes delvis till svenska för att öka 
förståelsen. Under tiden som artiklarna granskades framkom fyra olika kategorier såsom 
musikens effekter på symtom, livskvalitet, motivation och den terapeutiska alliansen, vilka 
markerades. Kategorierna livskvalitet och motivation hörde ihop, så de sammanfördes till 
kategorin livskvalitet, därefter återstod kategorierna musikens effekter på symtom, livskvalitet 
och den terapeutiska alliansen. Ytterligare bearbetning gjorde att kategorin den terapeutiska 
alliansen utvidgades till att även innehålla fler människors betydelse än enbart terapeutens. 
Slutligen återstod tre kategorier såsom musikens effekter på symtom, musikens effekter på 
livskvalitet samt musikens effekter i kontakten mellan människor, den sistnämnda kategorin 
indelades i två undergrupper såsom den terapeutiska alliansen och relationen till medpatienter. 
Artiklarnas resultat lästes igenom och likheter och skillnader som klart kunde hänföras till de 
framtagna kategorierna framkom. Resultatet redovisas utefter dessa kategorier.  

 
Resultat  
 
Musikens effekter på symtom 
 
Effekter på psykotiska symtom visade sig i samtliga studier. Musik och musikterapi minskade 
symtomen vid schizofreni, det visade resultatet i samtliga studier (24-31). Samtliga negativa 
symtom förbättrades signifikant efter deltagande i musikterapi vid residualschizofreni (24). 
Patientens intresse för omgivningen ökade och förmågan att kommunicera förbättrades. De 
drog sig inte undan lika mycket som tidigare och symtom såsom tidigare känslomässig 
isolering och flacka affekter förbättrades (24-26,28,31). Patientens medvetenhet om sina 
känslor ökade, de uttryckte själva en förbättring i förmågan att uttrycka känslor efter 
deltagande i musikterapi (30). De övergripande symtomen och funktionsproblem som ingår 
vid schizofreni visade på en förbättring av både positiva och negativa symtom (25,26). Den 
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positiva effekten efter deltagande i musikterapin tycktes inte vara bestående, effekten avtog 
visade en uppföljande studie som gjordes efter fyra månader (25). Patienterna fick även 
minskat behov av läkemedel och doserna sänktes (24,25). En signifikant förbättring av 
kognitiva funktioner sågs, tiden det tog att lösa en uppgift förkortades efter att patienten 
lyssnat på musik. Vid upprymd och stimulerande musik visade patienten något högre 
prestationsnivå än när sorgsen eller avslappnande musik spelades (29). Silverman (30) visade 
att en grupp bestående av 198 patienter fick välja olika musiktekniker såsom trummor, 
musiklek i form av musikbingo, textanalys, att skriva sånger samt att lyssna på musik. 
Patienterna skattade sina egna symtom, de upplevde att symtomen avtog, det var den 
omedelbara effekten efter att de lyssnat på musik, däremot noterade de en viss ökning av 
symtom efter att de analyserat sångtexter. Den teknik som bidrog till den högsta positiva 
effekten var olika musiklekar t.ex. musikbingo, den näst högsta positiva effekten noterades 
efter att patienterna lyssnat på musik. När patienterna fick svara på frågan om de trodde sig ha 
en psykisk sjukdom svarade 77 patienter ja, 56 patienter svarade nej och 52 patienter svarade 
inte alls på frågan. Samma fråga ställdes både före och efter musikterapi och svaren blev så 
gott som oförändrade (30). Däremot minskade patienternas paranoida idéer signifikant och de 
upplevde sig mindre fientliga. De såg sig själva som förbättrade på olika sätt, de uttryckte att 
det fysiska tillståndet förbättrades och att ångesten minskade. Det tvångsmässiga beteendet 
samt deras emotionella känslighet minskade. Fobier avtog också enligt patienternas egen 
självskattning (27).  

 
Musikens effekter på livskvalitet 
 
Effekter på livskvalitén visade sig i flera studier. Patienterna fick en ökad livskvalitet av 
musikterapi (25,26,28), de kände sig mer välmående och glädjen och tillfredställelsen ökade 
(24,26,28,30). Patienterna kände sig stärkta av musikterapin och upplevde sig hjälpta 
känslomässigt, deras förmåga att strukturera sin inre värld av erfarenheter ökade (28). 
Patienterna pekade på ett flertal läkande faktorer som musikterapin gav, såsom en känsla av 
sammanhang och en förståelse av samband (25,27). De upplevde att de förbättrade sin 
grundläggande psykiska personlighet samt sin förmåga att planera sina vardagliga aktiviteter. 
De patienter som deltog i musikterapi ökade sin livskvalitet, men ökningen visade sig inte 
vara helt bestående när patienterna följdes upp efter fyra månader (25). Patienterna upplevde 
att musiken hade läkande krafter, såsom ökad självinsikt och förståelse (27), de värderade sina 
kunskaper om hälsan högre samt den upplevda förmågan av att hantera sin ilska förbättrades, 
även deras förmåga att hantera stress upplevdes som förbättrad (30). 
Patienterna uttryckte att de tyckte om musikterapi (28,30) och de upplevde sin situation på 
sjukhuset som förbättrad efter deltagande i musikterapi (30), de patienter som var 
inneliggande tyckte att musikterapi var en välkommen förändring från vanliga rutiner (24). 
Patienternas attityd till den psykiatriska vården förbättrades, deras tillförsikt ökade och de 
medgav i ökad grad sitt personliga behov av psykiatrisk hjälp. Patienternas tolerans gentemot 
att förknippas med psykisk sjukdom förbättrades, även deras insikter ökade angående vilka 
psykiatriska hjälpbehov de hade (27). Tang (24) fann en signifikant skillnad vad gäller 
motivation, patienternas motivation ökade efter deltagande i musikterapi. I den studien 
observerades även sömnen hos patienter med diagnosen residualschizofreni, ett sömnschema 
fördes av sjuksköterskorna på kliniken och resultatet visade ingen nämnvärd skillnad före och 
efter en månads musikterapi, i jämförelse med en kontrollgrupp (24).  
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Musikens effekter i kontakten mellan människor 
 
– terapeutisk allians 
 
Det visade sig att en positiv syn på terapeuten gjorde att patienterna kände sig tillfredställda 
och nöjda med deltagandet i musikterapi (28). Patienterna uttryckte att de fick hjälp och 
vägledning av terapeuten (27). I en kvalitativ studie (28) där patienterna deltog i musikterapi 
under 6 månader visade det sig att en positiv relation till terapeuten var betydelsefull. 
Patienterna uppskattade att terapeuten var en varm, omsorgsfull, kompetent och skicklig 
person och patienterna kände sig trygga i terapeutens sällskap. Vidare upplevde patienterna att 
terapeuten lyssnade och förstod deras innersta känslor och att det verkade som om terapeuten 
tyckte om dem. Patienterna upplevde även att terapeuten respekterade dem som självständiga 
individer som kunde ta ansvar för sina egna liv. Patienterna kände ett eget ansvarskännande 
vid deltagandet av musikterapin, deras egen målorientering och ansträngning att arbeta för en 
lösning av sina problem värderades högt av deltagarna själva. De svar patienterna gav visade 
på en önskan att få mer individuell tid att få vara ensamma med terapeuten. Endast en patient i 
studien noterade att han inte var nöjd med själva musikterapin men det han noterade som 
positivt och mest betydelsefullt var att terapeuten förmedlade en uppfattning om att han hade 
en egen förmåga till förbättring.  

 
– relationen med medpatienter 
 
Den subjektiva känslan av att delta i en grupp visade sig som något positivt (24,28). I en 
kvalitativ studie (28) användes en speciell teknik där patienterna lyssnade på musik i grupp 
under avslappning med ledning av en terapeut, därefter ägde samtal rum. Patienterna var 
nöjda med kombinationen av samtal och musik men vissa tyckte att musikdelen varade för 
kort tid. Patienterna upplevde att musiken hjälpte dem att bli mer medvetna om sina känslor. 
Känslan av att tillhöra en grupp betonades som viktig, de upplevde det positivt och stödjande 
att vara tillsammans med andra, både att prata om sig själva och sina problem i grupp och att 
lyssna på andras erfarenheter. Patienterna betonade även att det var viktigt med den ökande 
erfarenheten att delta i en grupp och att tryggheten i gruppen ökade efter hand. Det 
patienterna kände att de hade lärt sig mest av och som de hade mest nytta av var samtal om 
viktiga mellanmänskliga relationer (28). Patienterna ökade även sin förmåga att vara öppna 
angående sina egna personliga problem i mellanmänskliga relationer (27) och deras förmåga 
att starta upp en konversation förbättrades (31). Däremot påvisade Leung (31) en tillfällig 
ökning av ängslan för publiken vid karaokesång i jämförelse med vanlig sång efter 3 veckor. 
Efter 6 veckors karaokesång sågs inte längre någon skillnad av ängslan för publiken i 
jämförelse med vanlig sång. Undersökningen visade även att patienter med generell oro, 
social fobi och nedstämdhet svarade bättre på terapin i jämförelse med de patienter som hade 
mindre av dessa problem. 

 
Diskussion  
 
Metoddiskussion 
 
Artiklarna ska vara skrivna på engelska och alla artiklar skrivna på övriga språk exkluderas, 
vilket kan påverka resultatet. Studierna kommer dock ifrån flera olika länder såsom, Kina 
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(24,26), Japan (25), USA (27,30), England (26), Danmark (28), och Israel (29). Tyvärr 
resulterar sökningen inte i någon publicerad studie ifrån Sverige där effekterna av enbart 
musik för patienter med enbart psykotiska syndrom och schizofreni undersökts. Flertalet av 
studierna har en omfattande kvalitativ datainsamling som kombinerats med kvantitativa 
mätinstrument. En kvalitativ artikel och flera kvantitativa artiklar ingår i resultatet, artiklarna 
är både nya och gamla, vilket ger en bred och djup inblick i ämnet samt ökar resultatets 
trovärdighet. Begränsad erfarenhet av artikelsökning i databaser resulterar i att insamling av 
artiklar är tidskrävande samt att ett onödigt stort material läses och exkluderas manuellt. Om 
sökningen genomförs om igen efter denna erfarenhet kan sökordet effects inkluderas i stället 
för att begränsa artiklarnas publiceringsår för att enbart få träffar som svarar på syftet i 
föreliggande arbete.  

 
Resultatdiskussion 
 
Studiernas sammansatta kvalitet bedöms och granskas utifrån problemformulering, syfte, 
metod, etiska resonemang, resultat, metoddiskussion, resultatdiskussion, om resultatet är 
generaliserbart i kvantitativa studier, samt hur huvudfynden beräknats. Samtliga artiklar som 
analyseras i denna litteraturstudie har en tydlig problemformulering och ett tydligt formulerat 
syfte (24-31). De kvantitativa studierna har ett flertal olika mätinstrument medan några har 
samma mätinstrument. Datainsamling och analys är beskrivna i samtliga artiklar. Bortfallet 
redovisas på ett tydligt sätt i samtliga artiklar (24-31). I den studien där kvalitativ metod 
använts finns citat vilket ökar trovärdigheten (28). Artiklarna har inga tydliga 
metoddiskussioner utan presenteras tillsammans med metoden eller i resultatdiskussionen. 
Patientantalet varierar mycket i studierna, i några är patientantalet högt vilket ökar 
trovärdigheten i resultatet i de studier där kvantitativa mätmetoder använts (24-26,30) och när 
patientantalet är lågt minskar resultatets generaliserbarhet (27,29). Det är stor variation på hur 
resultatet presenteras i artiklarna, vissa var lättlästa och tydliga medan andra var svårlästa och 
hade svårtolkade tabeller. En artikel redovisar att studien godkänts av en etisk kommitté (26) 
och ett etiskt resonemang finns i en annan artikel (30). Det finns olika etiska principer, 
rättviseprincipen, skadeprincipen, självbestämmandeprincipen och godhetsprincipen. I 
enlighet med godhetsprincipen och rättviseprincipen (32) fick även kontrollgruppen i en av 
studierna ta del av musik när studien avslutats, dessa patienter omnämns som en väntande 
grupp, vilket visar på ett bra etiskt ställningstagande (25). Enligt godhetsprincipen ska vi 
sträva efter att göra gott mot andra, då är det ur etiskt perspektiv bra för patienterna att delta i 
musikterapi eftersom det ger ett flertal goda effekter. Enligt rättviseprincipen bör alla 
människors individuella behov tillgodoses (32).  
 
Studierna visar att musik och musikterapi har ett flertal olika effekter på patienter med 
schizofreni, effekter på psykiatriska symtom påvisas i samtliga studier (24-31). I de studier 
där de totala och globala symtomen vid schizofreni skattas (25,26), påvisas en förbättring. I 
två av studierna används skattningsskalan PANNS, skalan är omfattande och mäter samtliga 
symtom vid schizofreni (25,26). Tang (24) använder den del av PANNS skalan som mäter 
negativa symtom, SANNS. I Talwars studie förbättras inte symtomen lika mycket (26) som de 
gör i Hayschis (25) och Tangs studie (24). När musikterapin pågår under längre tid och utförs 
oftare visar resultaten större förbättring av den psykiska hälsan (24). I Talvars studie deltar 
patienterna i individuell musikterapi, 45 minuter en gång i veckan i tolv veckor (26) medan i 
Hayachis studie får patienterna gruppmusikterapi en timme fem gånger i veckan i 15 veckor 
(25), i Tangs studie deltar patienterna i musikterapi i en timme fem gånger i veckan i fyra 
veckor (24). Eftersom samma skala använts kan alla data jämföras med varandra på ett 
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enklare sätt. Här kan olikheter i resultatet bero på olika metodval. Det tycks vara så att när 
patienten får musikterapi oftare ger det bättre resultat i form av minskade symtom. Samtliga 
studier som ingår i denna litteraturstudie visar på goda resultat. I studierna har olika sorters 
musiktekniker använts och det tycks vara så att en förbättring av symtom vid schizofreni sker 
oberoende av vilken musikteknik som använts. 
 
En förbättring av negativa symtom vid schizofreni påvisas och i tre av studierna har samma 
mätinstrument använts (24-26), vilket gör att resultaten lättare kan jämföras med varandra. 
Tangs studie påvisar störst förbättring av negativa symtom samt att läkemedlets dos sänks 
mest i denna studie i jämförelse med en kontrollgrupp (24). Variationer finns i urvalet i form 
av att patienterna befinner sig i olika stadier av sjukdomsförloppet såsom akut sjuka med 
mycket positiva symtom (26) medan andra patienter har en mer kronisk sjukdomsbild med 
övervägande negativa symtomen (24). Samtliga negativa symtom förbättras signifikant vid 
deltagandet av musikterapi vid residualschizofreni, i den specifika diagnosen dominerar de 
negativa symtomen den kliniska bilden (24). Antipsykotiska läkemedel kan indelas i två stora 
grupper, den äldre gruppen neuroleptika introduceras i början av 1950-talet, medan de nyare 
preparaten börjar användas i början på 1990-talet. Den äldre sortens neuroleptika ger mer 
biverkningar som liknar de negativa symtomen än vad den nya sortens neuroleptika ger 
(13,14). I Tangs studie som är publicerad år 1994 erhåller patienterna troligen övervägande de 
äldre läkemedlen, i studien noteras även en sänkning av patienternas läkemedelsdoser efter 
deltagande i musikterapi (24) vilket leder till att patienternas biverkningar minskar. Eftersom 
biverkningarna kan likna negativa symtom kan resultatet som visar att de negativa symtomen 
minskar signifikant i just denna studie vara påverkat av att även biverkningarna minskar. När 
studierna visar olika resultat går det att se en skillnad i urval såsom att patientens kliniska 
sjukdomsbild varierar, de har inte exakt samma diagnos. Det tycks vara så att ju svårare sjuk 
patienten är vad gäller negativa symtom desto bättre effekt har musiken. 
 
Musik leder till att patienterna får en ökad livskvalitet (24-26,28), de känner en ökad glädje 
och tillfredställelse och de känner sig mer välmående (24,26,28,30). Ett betydande antal 
patienter med diagnos schizofreni drar sig undan sociala kontakter och psykiatrisk hjälp. 
Bristande sjukdomsinsikt är en av orsakerna som leder till att patienten inte söker hjälp och 
avbryter sin behandling. En del patienter utvecklar även långvariga psykiska funktionshinder 
såsom kontaktskygghet, bristande förmåga att planera, bristande ordning, försämring vid 
stress och understimulering (2,3). Studiernas resultat visar att motivationen att delta i 
musikterapi är hög hos patienterna (24-31), även motivationen till andra saker i livet ökar av 
musik vilket bland annat leder till att patienten blir mer motiverad att söka och ta emot 
psykiatrisk hjälp (24). Patienten upplever att musiken har läkande krafter, såsom ökad 
självinsikt och förståelse (17,27). De upplever sin situation på sjukhuset som förbättrad efter 
deltagande i musikterapi (30) och de patienter som är inneliggande tycker att musikterapi är 
en välkommen förändring från vanliga rutiner (24). Även patienternas attityd till den 
psykiatriska vården förbättras, tillförsikten ökar och de kan lättare medge sitt personliga 
behov av psykiatrisk hjälp samt att toleransen gentemot att förknippas med psykisk sjukdom 
ökar (27). Patienterna upplever att de förbättrar sin grundläggande psykiska personlighet samt 
sin förmåga att planera sina vardagliga aktiviteter (25). Hummelvoll (15) belyser att 
omvårdnaden inte är direkt inriktad på att behandla patientens sjukdom utan mer riktar sig 
mot att tillgodose patientens olika behov och möjligheter att växa och utvecklas trots den 
sjukdom eller störning patienten har (15). Mina egna tankar är att musikens språk talar till 
grundpersonligheten och det friska hos människan. Att patienten blir synlig som människa 
stärker grundpersonligheten och tilltalar patienten, speciellt de som inte har förmågan att 
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kännas vid sin sjukdom. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om betydelsen av ett 
bra bemötande gentemot patienten och sträva efter att se till hela individen. 
 
Patienter med schizofreni utvecklar i vissa fall en bristande förmåga att planera och hålla 
ordning på olika saker i sitt vardagliga liv, försämring sker vid stress och understimulering. 
Patienten behöver stöd i vardagen, att sköta mathållning, elementär hygien samt att hålla 
ordning på ekonomi och vardagliga uppgifter. Understimulering i de förmågor som patienten 
har leder till försämring och prognosen förbättras genom tidigt förebyggande och senare 
rehabiliterande insatser. Behandling behöver sättas in på flera olika områden, såsom 
omvårdnad, medicinsk behandling, psykologisk behandling, social träning, och familjearbete 
(2). När patienter med schizofreni drar sig undan och inte vill kommunicera eller har bristande 
förmåga att kommunicera kan musik vara språket som skapar kontakt mellan människor och 
som även leder till en terapeutisk omvårdnadsallians så att patienten återhämtar sig i sin 
sjukdom (5,24-31,33). När patientens kontakt med sin omgivning är bristfällig och traditionell 
behandling misslyckats, kan musiken hjälpa till att bygga en god terapeutisk allians (2,3,34). 
Ett betydande antal patienter med schizofreni vill varken ha läkemedel eller hjälp av 
psykiatrin (2,3). Perkins (34) belyser att patienterna avbryter sin behandling av en rad olika 
skäl, tex. besvärande biverkningar, bristande insikt samt att patienten inte tror eller upplever 
att läkemedlet har någon effekt. Faktum är att 40 % avslutar anti-psykotisk behandling inom 
ett år och 75 % inom två år.  
 
Terapeutisk allians byggs upp i gemenskap mellan patient och musikterapeut under tiden 
musikterapin pågår. En positiv relation till terapeuten är betydelsefull för patienterna för att de 
ska känna sig tillfredställda och nöjda. När terapeuten är en varm, omsorgsfull, kompetent och 
skicklig person känner patienterna sig trygga i terapeutens sällskap. Vidare upplever 
patienterna sig omtyckta av terapeuten som lyssnar och förstår deras innersta känslor. 
Patienterna poängterar betydelsen av att känna sig respekterade av terapeuten samt betydelsen 
av att terapeuten förmedlar en tro på att patienterna är självständiga individer som kan ta 
ansvar för sina egna liv. Patienterna upplever att terapeuten respekterar dem som självständiga 
individer som kan ta ansvar för sina egna liv. Patienterna uttrycker även att det verkar som om 
terapeuten tycker om dem (28). I Orlando och Peplaus omvårdnadsteorier betonas 
sjuksköterskans betydelse av att betrakta människan som en helhet där frågor som handlar om 
personlighetsutveckling, kärlek, kreativitet och självtillit är centrala (16). Hummelvoll 
beskriver att en terapeutisk omvårdnadsallians betyder mycket för patientens läkningsprocess. 
När patienten möts med förståelse och omsorg och känner en uppriktig önskan hos 
sjuksköterskan att vilja hjälpa och forma en trygg, accepterande atmosfär samt en vilja att ge 
hopp och positivt stöd, då byggs en terapeutisk omvårdnadsallians (15,16). Enligt ICNs etiska 
kod har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden, att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (9), alla dessa grundläggande områden ingår när 
musik används i omvårdnadsarbetet.   
 
Känslan av att ingå i en grupp och delta i en social gemenskap är betydelsefull för patienten 
(24,25,28). När vi sjunger och spelar tillsammans får vi ta del av en social gemenskap (8). 
Känslan av att tillhöra en grupp och öka vanan att delta i en grupp och få prata igenom 
personliga problem är viktigt. Det som är mest givande med gruppmusikterapi är enligt 
patienten samtal om viktiga mellanmänskliga relationer. Både att prata om sig själv i grupp 
och att lyssna på andras erfarenheter är betydelsefulla (28). Ramel (33) belyser i sin studie att 
personer med schizofreni lever i ett utanförskap, men att de har en längtan att leva i 
gemenskap. De har i vissa fall inte tillräcklig förmåga att skapa kontakter med andra 
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människor utan de drar sig undan. Vid individuell musikterapi får terapeuten och patienten 
kontakt med varandra vilket benämns som ett ”tillsammansskap”. 
 
Kategoriseringen i resultatet hör ihop och påverkar varandra på olika sätt. Terapeutisk allians 
leder till ökad livskvalitet vilket leder till minskade symtom. När symtomen reduceras leder 
det till ökad livskvalitet, vilket i sin tur leder till återhämtning för patienter med schizofreni 
och andra psykotiska syndrom. Kontakten med terapeuten har stor betydelse för patienten och 
det kan vara så att patienternas upplevelse av att någon bryr sig om, lyssnar och ger värme har 
störst betydelse för patienternas reducering av symtom och ökad livskvalitet. 

 
Konklusion 
 
Resultatet i denna litteraturstudie visade att musik och musikterapi gav ett flertal olika 
effekter på psykiatriska symtom som patienter har vid schizofreni. En generell reducering av 
symtom samt en ökad livskvalitet visade sig. Musiken gav även effekter såsom ökad 
motivation och patienternas attityd till den psykiatriska vården förbättrades. Patienternas 
tillförsikt ökade och de medgav i ökad grad sitt personliga behov av psykiatrisk hjälp, deras 
tolerans gentemot att förknippas med psykisk sjukdom och deras psykiatriska hjälpbehov 
förbättrades. Musiken gav även effekter i kontakten mellan människor, hälsobefrämjande 
effekter såsom en positiv syn på terapeuten gjorde att patienterna kände sig tillfredställda och 
nöjda med deltagandet i musikterapi, patienterna utryckte att de fick hjälp och vägledning av 
terapeuten. De uppskattade att terapeuten var en varm, omsorgsfull, kompetent och skicklig 
person och de kände sig trygga i terapeutens sällskap. Vidare upplevde patienterna att 
terapeuten lyssnade och förstod deras innersta känslor och att det verkade som om terapeuten 
tyckte om dem vilket leder till att den terapeutiska alliansen byggs upp. Effekter såsom ökad 
social gemenskap och känslan av att tillhöra en grupp betonades som viktig, de upplevde det 
positivt och stödjande att vara tillsammans med andra, både att prata om sig själva och sina 
problem i grupp och att lyssna på andras erfarenheter. Patienterna betonade även att det var 
viktigt med den ökande erfarenheten av att delta i en grupp och att tryggheten i gruppen ökade 
efter hand. 

 
Implikation  

 
Eftersom schizofreni är en vanlig och allvarlig psykisk sjukdom som orsakar stort lidande för 
patient och närstående är det viktigt att öka kunskapen och förståelsen inom området. När det 
finns hinder i kontakten mellan patient och sjuksköterska är det viktigt att försöka få kontakt 
på olika sätt. Ett sätt är att använda musik i omvårdnaden för att underlätta återhämtningen 
hos patienten. För att bygga upp en terapeutisk omvårdnadsallians kan musik användas i olika 
former t.ex. att uppmuntra och underlätta för patienterna att lyssna på musik. Sjuksköterskan 
kan planera organiserade omvårdnadsåtgärder såsom att sjunga och spela tillsammans med 
patienterna i grupp eller individuellt. Patienterna kan ha tillgång till instrument och musikrum 
där de kan spela, sjunga och lyssna på musik enskilt eller tillsammans med sjuksköterskan 
eller medpatienter. Att organisera avslappning till musik i grupp eller individuellt kan göras 
med enkla medel. Inom vården kan vi även utöka samarbetet med utbildade musikterapeuter. 
Det är viktigt med spridning av kunskap om musikens betydande effekter så att alla patienter 
får chans att ta del av behandling med hjälp av musik. Det råder stor brist på forskning inom 
området och det är viktigt att den ökar även i Sverige. Mer forskning behövs samt mer kontakt 
mellan forskningsresultat och klinisk verksamhet.
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Titel  Syfte Metod 
Urval  

Slutsats 
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(24) 
1994 
Kina 

 
Tang W, 
Yao X, 
Zheng Z.  
 

 
Rehabilitative 
effect of music 
therapy for 
residual 
schizophrenia. 
 

 
Att utvärdera den 
kliniska effekten av 
musikterapi på  
symtom som  
patienter med 
residualschizofreni 
har. 

 
Kvantitativ 
Undersökande, randomiserad, kontrollerad studie med en 
parallellgrupp.  Patienterna var inneliggande på sjukhus 
med diagnos residualschizofreni enligt DSM-III, de 
skattades före och efter 1 månads musikterapi. 
Terapin bedrevs i 1 timme 5 gånger i veckan under 1 
månad.  
Skattningsskalan SANS som mäter negativa symtom vid 
schizofreni användes, samt kliniska observationer enligt 
schema DAS. Även ett sömnschema fördes samt en 
notering av läkemedelsdoserna. 
 
n 76  
n 38 musik 
n 38 ingen musik 
n 0 bortfall 
 

 
Visar att musikterapi kan förbättrar de 
negativa symtomen vid 
residualschizofreni. Patienternas apati 
och viljelöshet minskade och de blev 
mer intresserade av sin omgivning, 
konversationsförmågan och den sociala 
förmågan förbättrades. Ingen nämnvärd 
skillnad angående sömnen noterades. En 
signifikant sänkning av 
läkemedelsdoserna i musikgruppen 
noterades. I kontrollgruppen sänktes inte 
läkemedelsdoserna signifikant. 
 
 
 
Bra kvalitet 

 
(25) 
2002 
Japan 

 
Hayashi 
N. et.al. 
 

 
Effects of 
group musical 
therapy 
on inpatients 
with cronic 
psyhoses: 
A controlled  
study. 

 
Att undersöka  
effekterna av 
gruppmusikterapi 
på äldre kvinnliga 
inneliggande 
patienter med 
kronisk psykos. 

 
Kvantitativ 
Undersökande, randomiserad, kontrollerad och prospektiv 
studie med en kontroll grupp. Patienter inneliggande på 
sjukhus varav 63 med diagnosen schizofreni och 3 med 
diagnosen schizoaffektivt syndrom enligt DSM-IV.  
Musikterapi i 1 timme 5 gånger i vecka under 15 veckor. 
Skattingsskala som mäter både negativa och positiva 
symtom vid schizofreni PANNS samt en självskattnings 
skala som mäter livskvalitet QLS, patienterna skattades före 
och efter 15 veckors musikterapi samt en uppföljande 
skattning 4 månader efter avslutad musikterapi. 
 
n 66 
n 34 musik 
n 32 kontroll, (väntande grupp) 
n 3 bortfall vid 4 månaders skattningen 

 
Musikterapi visar viss förbättring av 
generella symtom vid schizofreni, där 
både positiva och negativa symtom 
ingår. En signifikant skillnad vad gäller 
förbättring av personlig 
relationsförmåga samt den subjektiva 
känslan att deltaga i en grupp sågs i 
musikterapigruppen men effekten är 
möjligen endast kortvarig. 
 
 
 
 
 
 
Bra kvalitet 



 

 

 
(26) 
2006 
England 

 
Talwar N, 
Crawford 
M.J, 
Maratos A, 
Nur U, 
McDermott 
O, Procter 
S.0. 
 

 
Music therapy 
for in-patients 
with 
schizophrenia. 

 
Att undersöka 
 möjligheten av  
en randomiserad 
 prövning av 
musikterapi för 
inneliggande 
patienter med 
schizofreni och 
utforska effekterna 
på mental hälsa. 

 
Kvantitativ 
Undersökande, randomiserad, kontrollerad, prospektiv 
studie med en kontrollgrupp. Patienterna var innerliggande 
och akut sjuka med diagnos schizofreni eller 
schizofreniliknande psykoser enligt ICD-10.  
Patienterna fick individuell musikterapi i 45 minuter 1 gång 
 i veckan under 12 veckor. Kontrollgruppen fick enbart 
standard vård. Patienterna skattades efter skalorna PANNS 
som mäter samtliga symtom vid schizofreni och GAF som 
mäter funktion och symtom, samt en skala som mäter 
patienternas tillfredställelse med vården. Uppföljande 
intervju ägde rum 3 månader efter avslutad terapi då noteras 
5 bortfall i musikterapigruppen och 7 bortfall i 
kontrollgruppen och den vanligaste orsaken till bortfallet 
var att patienten skrevs ut från sjukhuset. 
 
n 81                                                        uppföljande intervju 
n 31 musik                                                          n 28 musik 
n 48 kontroll                                                       n 41 kontroll 
 

 
Det finns en tendens att musikterapi 
förbättrar symtomen, i synnerhet de 
totala symtomen vid schizofreni. En 
minimal förbättring av funktionsnivå 
enligt GAF sågs i musikterapigruppen i 
jämförelse med kontrollgruppen. 
Patienterna var mer tillfredställda med 
vården i musikgruppen än vad 
patienterna var i kontrollgruppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bra kvalitet 

 
(27) 
2002 
USA 

 
Shannon K, 
de lÈtoile. 
 

 
The 
effectiveness 
of music 
therapy in 
group 
psychotherapy 
for adults with 
mental illness. 

 
Att undersöka 
effekterna av en 
korttids 
musikterapi i en 
psykoterapigrupp 
för vuxna 
människor med 
kronisk mental 
ohälsa. 

 
Kvantitativ  
Undersökande studie utan kontrollgrupp. Patienterna i en 
redan existerande psykoterapigrupp bedrivs 
gruppmusikterapi 1 timme per vecka i 6 veckor. De 
intervjuades 3 gånger, 1 gång före, 1 gång i mitten och 1 
gång efter musikterapin. Symtomskala SCL-90-R6 
användes. Patienter med diagnoserna paranoid schizofreni, 
1 med odifferentierad Schizofreni och 1 med bipolär 
sjukdom i depressiv fas deltog.  
 
n 8 
 
 
 
 
 
 

 
Musikterapi tycks ha effekt på vissa 
psykiatriska symtom, mest avtog 
fientlighet och paranoida tankar.  
 
 
 
 
 
 
 
Medel kvalitet 



 

 

 
(28) 
2000 
Danmark 

 
Moe T, 
Roesen A, 
Raben H. 
 

 
Restitutional 
factors in 
group music 
therapy with 
psychiatric 
patients based 
on a 
modification 
of Guided 
Imagery and 
Music (GIM). 
 

 
Att fokusera på 
vilken effekt 
musikterapi har på 
psykisk 
funktionsnivå samt 
patientens 
utvärdering av 
musikterapi. 

 
Kvalitativ och kvantitativ 
Inneliggande patienter med diagnos schizofreni som är 
gravt sjuka men ej i akut fas får i 6 månader ca 1 gång i 
veckan. En speciell sorts musikterapi där patienten under 
avslappning lyssnar på musik och fantiserar om en given 
situation t.ex. en båttur, skattas efter funktion och 
symtomskalan GAF, enkät och semistrukturerad intervju, 
ingen kontrollgrupp. 
 
 
n 9 

 
Generell förbättring av funktionsnivå 
enligt GAF 7,2 %. Patienterna 
uppskattade musikterapi, den positiva 
relationen till terapeuten var 
betydelsefull, upplevelse av att 
terapeuten var varm, lyssnade och 
förmedlade en vilja att hjälpa 
uppskattades. 
 
 
Medel kvalitet 
 

 
(29) 
2000 
Israel 

 
Glicksohn J, 
Cohen Y. 
 

 
Can music 
alleviate 
cognitive 
dysfunktion in 
schizophrenia? 

 
Att utforska om 
prestationen av en 
kognitiv uppgift 
kan underlättas av 
musik samt om 
musik har en 
välgörande effekt. 

 
Kvantitativ 
Patienter med diagnos schizofreni enligt DSM-IV som inte 
var i akut fas lyssnar på upprymd och sorglig musik samt 
tystnad vilket sedan jämförs i kognitivt test under 
tidsbegränsning. Patientens känslor självskattas. 
 
n 16 
 

 
En viss kognitiv förbättring av musik 
äger rum. Att lyssna på musik tycks ha 
en avslappnande och stämningshöjande 
effekt.  
 
 
Medel kvalitet 

 
(30) 
2004 
USA 

 
Silverman 
M J. 
Marcionetti 
M J. 
 

 
Immediate 
effects of a 
single music 
therapy 
intervention 
with persons 
who are 
severely 
mentally ill. 

 
Att värdera 
omedelbara 
förändringar på 
gemensamma 
bristområden hos 
patienter med svår 
psykisk sjukdom 
efter enstaka 
musikterapi 
interventioner och 
jämföra effekten av 
5 olika musikterapi 
interventioner på 
specifika 
psykiatriska 
bristområden. 

 
Kvantitativ 
Patienter med diagnosen schizofreni, schizoaffektivt 
syndrom, bipolär sjukdom samt depression deltar i 8 olika 
musikterapitekniker i 45 minuter 2 gånger i veckan.  
Patienten valde själva hur många och vilka 
musikterapitekniker de deltog i. Grupperna omfattades av 
3-15 patienter och de skattade sig själva före och efter 
musik interventionen med färdiga frågor där svaren 
värderades från 1-10  
 
 
 
 
 
 
n 198 

 
Genomgående graderade patienten en 
positivt påverkad efter musikterapi, 
oberoende vilken musikteknik som 
användes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medel kvalitet 



 

 

 
(31) 
1998 
Kina 
 

 
Leung C M, 
Lee G, 
Cheung  B, 
Kwong E, 
Wing Y K, 
Kan C S, 
Lau J. 
 
 

 
Karaoke 
Therapy in the 
Rehabilitation 
of Mental 
Patients. 

 
Att studera 
effekterna av 
karaoke sång samt 
om det innebär 
rehabilitering för 
mentalpatienter i 
Hongkong Kina. 

 
Kvantitativ 
En dubbelblind randomiserad studie. 
Kroniskt sjuka dagpatienter med diagnos schizofreni enligt 
DSM-III indelas i 2 grupper. En grupp praktiserade karaoke 
sång och kontrollgruppen praktiserade vanlig sång. 
Sånginterventionerna pågick i 45 minuter 2 gånger i veckan 
under 6 veckor. Ett flertal skattningsskalor användes för att 
identifiera förändringar i sinnestämning, ångest, symtom 
och påverkan på social interaktion. Patienterna skattade sig 
själva, även psykiatriker och sjuksköterskor skattade 
patienterna genom observationer och kontroller. Endast 
män ingick i studien. 
 
n 8 
n 4 karaokesång 
n 4 vanlig sång 
 

 
Karaokesång förbättrade patienternas 
förmåga att inleda en konversation med 
andra efter 6 veckor i jämförelse med en 
kontrollgrupp där vanlig sång utövades. 
I båda grupperna observerades en 
förbättring på många områden. Däremot 
ökade ängslan för publiken vid 
karaokesång efter 3 veckor i jämförelse 
med vanlig sång. Undersökningen 
visade att patienter med generell oro, 
social fobi och nedstämdhet svarade 
bättre på terapin. 
 
 
 
Medelkvalitet 

 
 


