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Sammanfattning  
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Kursansvarig institution: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
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Examinator: David Thyrén 
 
Den psykiska ohälsan har ökat i vårt samhälle under de senaste åren och 
diagnosen utmattningssyndrom har blivit ett utmanande tillstånd inom 
primärvården. Det finns inga etablerade evidensbaserade 
behandlingsmöjligheter. De existerande behandlingarna i form av 
psykologiskt stöd och stresshantering är begränsade och saknar 
individualisering och evidens. Musikterapi har visat sig vara effektiv för 
vissa psykiska sjukdomar. I form av en experimentell pilotstudie 
undersöktes användning av musikterapi med KBT-inriktning 
(musikterapigrupp) hos 3 primärvårdspatienter med utmattningssyndrom 
under en tidsperiod av 10 veckor (7-10 sessioner) med syfte att påskynda 
återhämtning och förbättra det psykiska måendet. Musikterapigruppen 
(vårdcentral i Stockholm) jämfördes med fyra utmattningspatienter 
(vårdcentral i Sundsvall) som hade tillgång till kurator- eller 
psykologkontakt under dessa 10 veckors observationstid. Med hjälp av 
standardiserade frågeformulär undersöktes förloppet av stressnivån (SCI-
93), livskvaliteten (BBQ) samt symtomen på depression (MADRS-S) och 
utmattning (KEDS). I båda grupperna noterades en minskning av 
depressionssymtom, minskade symtom på utmattning samt lägre stressnivå 
och förbättrad livskvalitet. I kontrollgruppen noterades delvis större 
förändringar än i musikgruppen. Avsaknad av sjukskrivning samt mer 
långdragen sjukdomsprocess i musikterapigruppen diskuterades som 
orsaker. God sömn och vila är basen i återhämtningsprocessen hos patienter 
med utmattningssyndrom. Musikterapi anses som en enkel, billig och 
biverkningsfri behandlingsmöjlighet för patienter med utmattningssyndrom 
inom primärvården. Det önskas fler randomiserade större studier i området 
musikterapi och utmattning för att kunna etablera nya 
behandlingsrekommendationer för behandling av utmattningssyndrom och 
för att förankra musikterapin i ett multimodalt rehabiliteringskoncept på 
vårdcentralen. 

Nyckelord: musikterapi, utmattning, utmattningssyndrom, 
utmattningsdepression, KBT, kognitiv beteendeterapi, primärvård, 
vårdcentral 
 
 



3 

Abstract 
 
Independent work in advanced level in music pedagogics with orientation in 
music therapy 
 
Title: Music therapy as a treatment for people with burnout 
Author: Dana Schwarze 
Semester and year: spring 2018 
Course coordinator institution: Royal College of Music in Stockholm 
Supervisor: Ann-Sofie Paulander 
Examiner: David Thyrén 
 
Mental illness has grown to an increasing problem in our society during the 
last years and the medical condition of burnout has developed to a 
challenging problem for general practitioner offices. Nowadays no evidence 
based treatment options can be found for burnout. Treatment offers like 
psychological support and stress management are very limited in outpatient 
centers and with deficient evidence. To use music therapy as a treatment 
option for mental illness has shown promising results. This present 
experimental pilot study evaluates the use of music therapy with CBT with 
7 - 10 sessions over a 10 week period for outpatients diagnosed with 
burnout. The aim of this study was to improve patients mental health and 
allow a faster recovery. The music therapy group with 3 outpatients 
(outpatient center in Stockholm) was compared to a control group of 4 
outpatients (outpatient center in Sundsvall) with the option of psychological 
support during the 10 week observation time. The progress of the burnout 
syndrome was evaluated by standardized questionnaires with focus on stress 
level (SCI-93), quality of life (BBQ), burnout- (KEDS) as well as 
depression symptoms (MADRS-S). Both groups showed an improvement in 
the depression score, a good improvement in the burnout score as well as a 
positive change in the stress level and quality of life scoring. The results in 
the control group were more distinct than in the music therapy group. 
Patients in the control group were on sick leave and patients in the music 
group might have been in a deeper longer lasting period of burnout, which 
could explain these differences. Good quality of sleep and rest are the basics 
in burnout recovery. Music therapy should be considered as an alternative 
treatment for outpatients with burnout. It is a treatment that is cheap, easy to 
use and without any side effects. There is a great need for more music 
therapy research in the field of burnout. More evidence-based research with 
larger randomized studies are needed before official treatment 
recommendations for burnout can be established and music therapy can be 
part of a multimodal rehabilitation concept at outpatient centers.  
 
Keywords: music therapy, burnout, outpatient, CBT, cognitive behavioral 
therapy 
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1 Inledning 

I detta första kapitel ges en inledande text till ämnet, därefter följer en 
beskrivning av problemområdet.  

1.1 Inledande Text 
Den psykiska ohälsan är ett stigande problem i vårt samhälle och har ökat 
under de senaste åren. Sjukskrivningar med anledning av psykiatriska 
diagnoser har fördubblats mellan 2011 och 2017 (Försäkringskassan, 2017). 
Enligt Försäkringskassan relaterar 46 % av alla pågående sjukskrivningar 
till psykisk ohälsa och är därmed den vanligaste orsaken till sjukskrivning. 
 
Män och kvinnor söker till primärvården på grund av orkeslöshet och 
trötthet samt kroppsliga symtom i form av diffus värk, andfåddhet, 
hjärtklappning, oro och sömnstörning. I många fall visar det sig att dessa 
symtom inte är relaterade till ett somatiskt tillstånd utan till psykisk ohälsa, 
som till exempel utmattning. Hos många ligger ursprunget till det 
försämrade psykiska mående i ett långdraget arbetsrelaterat stresstillstånd. 
En del patienter beskriver sitt mående som ett tillstånd av att vara helt slut, 
utbränd eller utmattad. Det drabbar framför allt människor i yrken som 
professionellt hjälper eller arbetar med andra människor och har 
ansvarsfulla arbetsuppgifter. Personerna beskrivs ofta som mycket lojala, 
högt presterande och engagerade medarbetare (Socialstyrelsen, 2003). 
 
Primärvården fångar upp personer med utmattning, men tyvärr finns det inte 
tillräckligt med resurser inom primärvården för att kunna möta och bemästra 
dessa problem. Det finns begränsande möjligheter till psykologiskt stöd och 
stresshantering. Sjukskrivningarna kan bli väldigt långdragna utan de rätta 
insatserna. Det saknas också alternativa behandlingsmöjligheter för 
patienter med utmattning som skulle kunna hjälpa patienterna att återhämta 
sig och dessutom få kännedom och förståelse för sitt mående och sin 
sjukdom.  

1.2 Problemområde  
På en vårdcentral träffar vi som allmänläkare patienter som söker för olika 
somatiska och psykiska besvär. Ofta visar det sig att bakom flera kroppsliga 
symtom ligger ändå ett psykiskt problem.  Uppskattningsvis 25-30% av 
patienterna vi träffar på vårdcentralen söker för psykisk ohälsa. De 
vanligaste diagnoserna vi ser är ångest, depression samt 
utmattningssyndrom. Behandlingsalternativen för psykisk ohälsa är 
samtalsstöd hos kuratorer, psykologisk behandling hos psykologer samt i 
vissa fall medicinsk behandling. För patienter med utmattning kan vi tyvärr 
inte erbjuda så mycket för att lindra och förkorta deras sjukdomsförlopp. 
Väntetider till psykologerna och kuratorerna kan vara flera veckor. 
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Stresshanteringskurser är en bristvara inom primärvården och medicinsk 
behandling har inte visat sig vara effektiv för patienter med 
utmattningssyndrom. Dessutom behövs en möjlighet till individualiserad 
behandling. De befintliga behandlingsmöjligheterna passar inte alla 
patienter (D. Schwarze, personlig kommunikation höst 2018, läkargruppen, 
rehabteam, vårdcentral Granlo). 
 
Det är inte ovanligt att patienter med utmattning är sjukskrivna i flera 
månader och i vissa fall även i flera år beroende på deras sjukdomsintensitet 
och egna kompensationsmöjligheter. Detta är ett frustrerande tillstånd för 
patienterna såväl som för oss läkare som förstår och ser patienternas behov 
utan att vi kan erbjuda de rätta behandlingsinsatser som behövs från 
primärvårdssidan. 
 
Publicerande forskningsrapporter gällande behandlingsmöjligheter av 
utmattningssyndrom har ökat sedan 90-talet men det saknas fortfarande 
vetenskaplig evidens och framför allt replikeringsförmåga av presenterade 
rehabiliteringsstrategier (Åsberg, Wahlberg, Wiklander & Nygren, 2011).   
Musikterapi har dock visat sig vara effektiv i samband med behandling av 
vissa psykiska sjukdomar. Socialstyrelsen har till exempel sedan några år 
tillbaka tagit in musikterapi som en behandlingsrekommendation för 
behandling av schizofreni (Socialstyrelsen, 2017). Kan musikterapi också 
vara en alternativ behandlingsmöjlighet för patienter med 
utmattningssyndrom?  
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2 Bakgrund 

I följande kapitel förmedlas information om utmattning, 
behandlingsmöjligheter vid utmattning, musikens effekt på kroppen, 
användning av musik inom medicin samt de olika formerna av musikterapi. 
Dessutom presenteras relevant tidigare forskning om musikterapi i samband 
med utmattning. Kapitlet ger även en inblick i KBT - kognitiv 
beteendeterapi - eftersom undersökningen som genomfördes använder sig 
av musikterapi med KBT-inriktning. Avslutningsvis formuleras problem, 
syfte och forskningsfrågor för studien. 

2.1 Utmattningssyndrom 
Utmattning är en sjukdomsbild som karakteriseras av överväldigande 
trötthet som inte går att vila bort, orolig sömn, kognitiva problem och ökad 
stresskänslighet. Sjukdomsbeskrivningen av utmattning fanns redan under 
1800-talet, men då mer känd under diagnosen neurasteni (Åsberg, 
Wahlberg, Wiklander & Nygren, 2011). Den medicinska term som används 
i Sverige för att beskriva detta tillstånd har blivit just ”utmattning” eller 
”utmattningssyndrom” (Socialstyrelsen, 2003). Diagnosen är fortfarande 
mycket ung och introducerades med kriterier i samband med en 
litteraturöversikt av Socialstyrelsen år 2003 (Åsberg et al., 2011). 
 
Enligt Socialstyrelsen (2003) måste följande diagnoskriterier vara uppfyllda 
för att diagnosen utmattningssyndrom ska kunna ställas: 
 
A: fysiska och psykiska symptom under minst 2 veckor, utveckling av 
symtomen till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer under minst 
6 månader 
B: dominerade bild av påtaglig brist på psykisk energi i form av minskad 
företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i 
samband med psykisk belastning 

C: minst fyra av följande symtom varje dag i 14 dagar 
- koncentrationssvårigheter, minnesstörning 
- nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress 
- känslomässig labilitet eller irritabilitet 
- sömnstörningar 
- påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 
- fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappningar 

 
D: Symtomen orsaker ett klinisk signifikant lidande eller försämrad funktion 
i arbete, social eller i andra sammanhang 



10 

E: Tillståndet beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans 
(droger, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (till exempel 
hypothyreodism, diabetes, infektionssjukdom) 
 
Utmattning kan uppstå efter en långdragen period av icke livshotande stress 
utan återhämtning (Åsberg et al., 2011; Wilczek, 2015). Arbetsrelaterad 
stress är i många fall orsaken till utmattningen (Wilczek, 2015; 
Socialstyrelsen, 2003). Socialstyrelsen (2003) påstår att 
organisationsförändringar på ett arbete kan leda till en ökning av 
sjukskrivningar. Dessutom finns det en del olika faktorer i arbetet som kan 
leda till utveckling av psykisk ohälsa: en för stor arbetsbelastning utan 
möjlighet till återhämtning, bristande kontroll över det egna arbetet, 
orättvisor och värderingskonflikter samt brist på uppskattning och 
arbetsgemenskap. 
 
Prevalensen för utmattning ligger bland den arbetande befolkningen (25-64 
års ålder) på 13%. Det finns en uttalad könsskillnad. Kvinnor i 
åldersgruppen 35-44 års ålder är mer drabbade än män. Tillståndet är 
speciellt vanligt i människovårdande yrken, till exempel sjukvårdspersonal 
(Wilczek, 2015). 
 
Innanför diagnosställning måste andra somatiska tillstånd med liknande 
symtombild uteslutas (till exempel infektion, diabetes, 
sköldkörteldysfunktion som hypotyreos, lung- och hjärt-kärlsjukdomar, 
elektrolyt- och vitaminbrister). För att kunna skilja mellan vanlig trötthet 
som går att vila bort och utmattning kan man använda sig av validerade 
skattningsformulär.  
 
Utmattningstillståndet kan kompliceras av depressionssymtom i form av 
nedstämdhet och sänkt förmåga till engagemang (Åsberg et al., 2011). 
Utmattning som är orsakad av långvarig arbetsrelaterad stress, där personen 
samtidigt visar tydliga tecken på depression, ställs diagnosen 
utmattningsdepression. Enligt Socialstyrelsen (2003) finns begreppet 
utmattningsdepression men det finns inte med i någon av de diagnostiska 
manualerna.  
 
Att skilja utmattningssyndrom från depression kan vara utmanande, och 
görs lämpligen genom en grundlig anamnes samt genomgång av 
diagnoskriterier. I den typiska utmattningsbilden saknas den djupa 
nedstämdheten, hopplösheten, skuldkänslorna, de suicidala tankarna och 
tendensen till förbättring av det psykiska måendet kvällstid, vilka kan vara 
tydliga kännetecken i samband med depression. Å andra sidan kan det 
finnas en underliggande depression som är orsaken till ett långdraget 
sjukdomsförlopp i samband med utmattning. Efter avklingande depression 
finns utmattningen kvar med kognitiva störningar och ökad stresskänslighet 
(Åsberg et al., 2011). 
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Trots olika rehabiliteringsinsatser har vissa patienter svårt att återfå sin 
tidigare aktivitetsnivå och sitt tidigare mående. Utmattningssyndromets 
svårighetsgrad varierar i intensitet från mycket lätt utmattningssyndrom till 
gravt invalidiserande syndrom med kvarstående kognitiva störningar. 
Återhämtningen går olika snabbt och kan ha ett ojämnt förlopp. Många 
patienter klagar över en ihållande stresskänslighet och trötthet. 
Långtidssjukskrivningar för utmattningssyndrom sträcker sig inte sällan 
över ett års tid (Socialstyrelsen, 2003). 
 

2.1.1 Behandlingsmöjligheter vid utmattningssyndrom 

Den vetenskapliga forskningen är fortfarande upptagen med att hitta 
gynnsamma behandlingsmöjligheter för utmattningssyndrom. Den kliniska 
erfarenheten talar emot användning av antidepressiva läkemedel i samband 
med utmattning (Åsberg, Wahlberg, Wiklander & Nygren, 2011). Följande 
behandlingsprinciper anser Socialstyrelsen vara rimliga (2003). 
 
- identifiering av utlösande stressfaktorer 
- regelbunden fysisk aktivitet, matvanor och sömnhygien 
- psykoterapi, typ KBT (kognitiv beteendeterapi) 
- antidepressiva läkemedel vid framträdande affektiva symtom 
- stresshantering, avslappningsträning, sömnskola 
- arbetsinriktad rehabilitering 
- anpassning av sjukskrivning till patientens individuella resurser, 

arbetsplats, arbetsuppgifter 
- inkoppling av företagshälsovård vid arbetsrelaterade stressfaktorer, 

arbetsanalys och rehabiliteringsplan 
 

I den akuta fasen behandlas patienterna utifrån vad de är mottagliga för. Råd 
om livsstilsförändringar, stressreduktion, kravlös vila, goda sömnvanor samt 
balans mellan vila och aktivitet är en del av de första rekommendationerna 
till patienter med utmattning (Åsberg et al., 2011). 
 
Enligt Nygren et al. (2011) visar KBT en symtomlindrande effekt i samband 
med psykiska sjukdomar som ångest och depression. Däremot finns det 
ingen evidens för symtomlindrande effekt av KBT vid stressrelaterad 
psykisk ohälsa som utmattning. Nygren et al. (2011) beskriver vidare att det 
även saknas evidens för effekten av KBT på arbetsåtergång. Detta bekräftas 
också av Wilczek (2015) som påstår att KBT till och med verkar förlänga 
sjukskrivningsperioden. En holländsk randomiserad kontrollerad studie av 
Blonk, Brenninkmeijer, Lagerveld & Houtman (2006) visar däremot 
intressanta resultat som väcker tankar om en multimodal 
rehabiliteringsmodell. Studien undersökte effekten av KBT hos 
egenföretagare med sjukskrivningsdagar orsakade av arbetsrelaterade 
psykiska besvär som ångest, depression och utmattning. Två terapiformer 
baserade på KBT jämfördes med varandra samt med en kontrollgrupp. En 
grupp genomgick en intensiv KBT-behandling hos en psykoterapeut.  
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Den andra gruppen behandlades med en kombination av KBT hos en 
beteendevetare samt en individuell minskning av stressfaktorer på arbetet. 
Gruppen som fick kombinerade insatser visade ett signifikant bättre resultat 
i jämförelse med KBT-gruppen i form av en tidigare återgång till både 
halvtidsarbete (17 dagar tidigare) och heltidsarbete (ca 200 dagar tidigare). I 
jämförelse med de kombinerade insatserna tog det i kontrollgruppen 30 
dagar längre att återgå till halvtidsarbete. Ett förbättrat psykiskt mående 
noterades i alla grupper och visade ingen signifikant skillnad (Blonk et al., 
2006). 
 
En systematisk översiktsanalys publicerad i Cochrane av Ruotsalainen, 
Verbeek, Mariné & Serra (2015) angående prevention av arbetsrelaterad 
stress (utmattning) hos vårdpersonal analyserade 58 studier med 7188 
deltagare. Studierna undersökte olika typer av insatser: KBT (14 studier), 
KBT med avslappning (6 studier) mentala och fysiska terapier (21 studier) 
samt organisations-interventioner (20 studier). Analysen gav svagt bevis för 
att KBT med eller utan avslappning leder till en viss minskning av 
stressnivån (relativ minskning om 13 %) inom 1 till 6 månader i jämförelse 
med inga terapier alls. Vidare visades lågt kvalitativt bevis för att liknande 
stressreduktion kan uppnås med fysisk avslappning (massage) eller mental 
avslappning (mindfulness). Likaså finns ett svagt kvalitativt bevis för att 
interventioner via arbetet i form av förbättring av arbetsmiljön och 
arbetsschemat samt organisation av extra stöd och hjälp inte heller leder till 
en effektiv stressreduktion (Ruotsalainen et al., 2015). Däremot anser 
Åsberg et al. (2011) arbetsplatsinterventioner som en effektiv 
behandlingsåtgärd i samband med utmattningssyndrom och arbetsrelaterade 
stressfaktorer. Enligt Wilczek (2015) har det visat sig att förbyggande 
interventioner i form av kollegiala samtalsgrupper på arbetsplatsen kan vara 
effektiva och minska utvecklingen av utmattningssyndrom. Wilczek (2015) 
beskriver vidare att det har visat sig vara effektivt att engagera arbetsplatsen 
(chefen och personalavdelningen) tidigt i rehabiliteringsförloppet då detta 
kan leda till kortare sjukskrivningar.  
 
Gruppbehandling verkar ha fördelar i jämförelse med individuell terapi. De 
drabbade kan identifiera sig med varandra och lära sig av varandra 
(Wilczek, 2015). 
 
Regelbunden fysisk aktivitet betraktas som en primärprofylaktisk åtgärd för 
psykisk ohälsa. Den fysiska aktiviteten minskar risken för utbrändhet, stress 
och affektiva störningar som depressiva besvär och ångest. Regelbunden 
fysisk aktivitet minskar den stressfysiologiska aktiveringen (ökning av 
hjärtfrekvens, blodtryck och puls) som sker i samband med den 
psykosociala stressbelastningen.  Forskning har visat att fysisk aktivitet 
leder till en positiv effekt på den kognitiva förmågan, exekutiva förmågan 
och uppmärksamhetsförmågan (Glise, Lindgård Andersson & Jonsdottir, 
2011).  
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Sammanfattningsvis ska rehabilitering vara multimodal och 
multiprofessionell med arbetsplatskontakt, gruppsamtal, stressreduktion 
samt livsstilsförändringar (Åsberg et al., 2011; Wilczek, 2015).  

2.2 Musik och medicin 
Musik har alltid spelat en stor roll i människans liv. Den fysiska, mentala 
och sociala effekten av musik upptäcktes redan 4000 f Kr och är fortfarande 
känd idag. Sambandet mellan musik och hälsa samt välmående är 
omfattande och komplext. Det finns många studier som belyser detta 
samband, vilket understryker att musiken berör oss. Musik är ett 
uttrycksmedel och ett språkrör (MacDonald et al., 2012). Musik beskrivs 
också äga en terapeutisk potential genom att bidra till förbättring av fysisk 
och psykisk hälsa (MacDonald et al., 2012; Gabrielsson, 2013). Vid 
psykiska besvär hjälper musiken till att utrycka känslor och idéer samt 
påverkar sinnesstämningen (MacDonald et al., 2012). Musik kan även ha en 
lindrande effekt vid smärta samt vara en resurs vid psykiskt och fysiskt 
påfrestande situationer (Gabrielsson, 2013; MacDonald et al., 2012; 
Theorell, 2009;). Enligt MacDonald et al. (2012) kan musik också ha en 
gynnsam effekt på stress. Theorell (2013) beskriver vidare att det finns en 
del studier som visar att aktivt lyssnande på avslappnande musik kan 
förbättra sömn och verka som sömnmedicin. 
 
MacDonalds et al. (2012) beskriver musikens positiva effekt på 
neurologiska strukturer i hjärnan och hur musik kan förändra hjärnans 
plasticitet och därmed det motoriska systemet. MacDonalds berättar vidare 
hur denna effekt kan utnyttjas vid rehabilitationsövningar inom fysioterapin, 
till exempel hos strokepatienter. I en finsk studie av Särkämö et al. (2008) 
med strokepatienter bidrog dagligt lyssnande på musik till snabbare 
återhämtning och förbättring av kognitiva funktioner (minnesfunktion och 
koncentrationsförmåga). Vidare berättar Theorell (2009) även om ett 
behandlingsförsök med Parkinson patienter i en studie av Sacks (1995) och 
Myskja (2006) där vissa typer av rytmer kunde förbättra muskelstelheten 
och underlätta koordinationen hos patienter med Parkinsons sjukdom. 
Musikterapi har även använts inom demensvården. Användning av 
barnvisor och enklare musikfraser kan underlätta omvårdnad och samarbetet 
samt kommunikationen med dementa samt personer med motorisk afasi 
(Theorell, 2009). 
 

2.2.1 Musikens effekt på kroppen 

Musik används för att påverka sinnesstämning och orostillstånd i kroppen, 
samt för att främja fysisk och psykisk hälsa och välmående (Chanda & 
Levitin, 2013). Det finns ännu inte mycket kännedom om hur musik på 
mikronivå påverkar vår kropp. Chanda och Levitin (2013) analyserade i en 
översiktsstudie hur musiken genom neurokemiska förändringar kan påverka 
bland annat motivation och nöje, stress och oro samt social anknytning. De 
inkluderade studierna har en del svagheter, men styrker ändå hypotesen att 
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musik påverkar neurokemiska förändringar i kroppen som i sin tur påverkar 
hälsan.  
 
Motivation och nöje 
Chanda och Levitin anser att musik kan framkalla starka känslor som glädje, 
sorg, ångest, fredlighet samt ro. Nya studier har påvisat att musik påverkar 
det neurokemiska belöningssystemet på liknande sätt som andra belönande 
stimuli, exempelvis alkohol och rökning (Chanda och Levitin, 2013). 
Belöning medför en utsöndring av dopamin samt endogena opioider i 
strukturerna i mitten av hjärnan samt i andra komplexa strukturer (Chanda 
& Levitin, 2013). Chanda och Levitin (2013) beskriver studier som visar att 
postoperativ musiklyssning minskar behovet av starka smärtmediciner 
såsom opioider. Detta förstärker misstanken om att musik stimulerar 
utsöndring av endogena opioid-liknande peptider i hjärnan. 
 
Stress och oro 
Att lyssna på avslappningsmusik (lågt tempo, utan text, lägre tonhöjd) har 
visat sig ha en stressreducerande samt orosdämpande effekt hos friska 
personer och patienter som genomgår invasiva medicinska interventioner 
(operation, koloskopi, tandingrepp, barn som genomgår operationer, 
patienter med hjärtsjukdom). Att lyssna till musik under smärtsamma 
interventioner (kirurgiska ingrepp) har också visats ge mindre behov av 
sederande mediciner samt smärtmediciner. Dessa effekter anses stå i 
samband med musikens möjlighet att distrahera och påverka 
sinnesstämning. Musik har även visats kunna påverka hjärtfrekvens, 
andningsfrekvens, svettning och andra delar av det autonoma nervsystemet 
(Chanda & Levitin, 2013). Musik verkar, enligt Chanda och Levitin (2013), 
kunna reducera stress, skydda mot sjukdomar och förbättra smärttolerans. 
Studier visar att β- endorfin samt kortisol, två markörer av HPA-stressaxeln 
(hypothalamus-hypofys-adrenerga system i hjärnan), minskar vid 
avslappnande musikaliska interventioner (Chanda & Levitin, 2013; 
Fancourt, Ockelford & Belai, 2014). Chanda och Levitin (2013) beskriver 
även att musiklyssnande postoperativt leder till en minskning av 
serumkortisol-nivåer. I 22 studier korrelerade testresultaten på psykologiska 
test (minskning av ångest) med kortisolnivåer som minskade under 
musiklyssnande av avslappnande inspelad musik (Fancourt, Ockelford & 
Belai, 2014). Däremot ökar stimulerande musik plasmanivåer av kortisol, 
ACTH, prolaktin, tillväxthormon och norepinefrin- samt epinefrinnivåer 
(Chanda & Levitin, 2013). Chanda och Levitin påpekar dessutom att 
personliga faktorer och individuell skillnad i musikpreferenserna påverkar 
dessa resultat. Avslappande musik har visats minska stressutlöst ökning av 
hjärt- och andningsfrekvens samt det systoliska blodtrycket (Chanda & 
Levitin, 2013; Fancourt, Ockelford & Belai, 2014). Chanda och Levitin 
(2013) ser detta i samband med musikens effekt på hjärnstammen, vilken i 
sin tur reglerar hjärtfrekvens, puls, blodtryck, kroppstemperatur, hudledning 
och muskelspänningar.  
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Social anknytning 
Sociala faktorer spelar en stor roll i människors hälsa (Chanda och Levitin, 
2013). Gemensamma synkroniserade aktiviteter som att musicera, sjunga, 
dansa eller marschera ger känslor av social förbindelse. Musik anses också 
underlätta emotionell kommunikation (Chanda & Levitin, 2013). Oxytocin 
samt vasopressin, två neuropeptider, reglerar det sociala beteendet och 
förmedlar mest sannolikt musikens sociala effekt. Oxytocin utsöndras av 
den bakre delen av hypofysen och reglerar dessutom stress och ångest 
(Chanda & Levitin, 2013). Det diskuteras om musikaliska aktiviteter ökar 
utsöndring av oxytonin, vilket är svårt att mäta, men som har bekräftats i en 
studie (Fancourt, Ockelford & Belai, 2014). 

2.3 Musikterapi 

2.3.1 Definition av musikterapi 

Musikterapi har uppstått under de senaste 50 åren i olika länder och från 
olika professionella discipliner. Musikterapi framträdde ur en kombination 
av olika discipliner såsom arbetsterapi, allmän psykologi, psykoterapi, 
specialpedagogik, musikutbildning, musikpsykologi, antropologi samt 
medicin (Wigram, Pedersen & Bonde, 2002). 
 
Bruscia (2014) beskriver musikterapi som en ung profession som har funnits 
i bara några årtionden, vidare menar han att området utgörs av en fusion av 
två ämnesområden: musik och terapi. Detta gör musikterapi till ett 
ämnesövergripande område av konst, vetenskap och humanitet, utan några 
tydliga gränser. Bruscia anser även att musikterapi inte kan definieras endast 
utifrån den nuvarande situationen. Musikterapi är under utveckling och det 
behövs en öppen hållning mot framtida möjligheter både som disciplin och 
yrke.  
 
1996 etablerade världsförbundet för musikterapi (World Federation of 
Music Therapy - WFMT) en definition av musikterapi som reviderades 
2011: 

Music	 therapy	 is	 the	 professional	 use	 of	 music	 and	 its	
elements	 as	 an	 intervention	 in	 medical,	 educational,	 and	
everyday	 environments	 with	 individuals,	 groups,	 families,	
or	 communities	 who	 seek	 to	 optimize	 their	 quality	 of	 life	
and	 improve	 their	 physical,	 social,	 communicative,	
emotional,	 intellectual,	 and	 spiritual	 health	 and	wellbeing.	
Research,	practice,	education,	and	clinical	training	in	music	
therapy	 are	 based	 on	 professional	 standards	 according	 to	
cultural,	social,	and	political	contexts.	(WFMT,	2011)	

 
Wigram et al. (2002) ser definitionen av musikterapi som varierande och 
mycket beroende på ur vilket perspektiv, med vilken orientering samt 
tradition musikterapi betraktas. Bruscia (2014) drar liknande slutsatser och 
beskriver musikterapi som ett alltför brett och komplext område eller ämne 
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för att det ska kunna definieras eller utgöras av en enda kultur, en filosofi, 
en behandlingsmodell, en typ av vårdinstans eller utgöras av individuella 
definitioner. Han ser detta också som en orsak till varför det finns så många 
olika definitioner av ämnet. Å andra sidan menar han att det är viktigt att det 
finns olika definitioner för att ämnet ska kunna utvidgas och fördjupas. I 
Bruscias bok Defining Music Therapy, tredje och nyaste upplagan från 
2014, beskrivs en ny teoretisk definition, en arbetsdefinition. Denna 
utformades utifrån Bruscias definition från 1998, men utvecklades på 
grundval av en analys av 100 existerande definitioner av musikterapi samt 
en kritisk e-postdiskussion från 2011 med flera av hans kollegor:  
 

Music	 therapy	 is	 a	 reflexive	process	wherein	 the	 therapist	
helps	 the	 client	 to	 optimize	 client`s	 health,	 using	 various	
facets	 of	 music	 experience	 and	 the	 relationships	 formed	
through	 them	 as	 the	 impetus	 for	 change.	 As	 defined	 here,	
music	therapy	is	the	professional	practice	component	of	the	
discipline,	 which	 informs	 and	 is	 informed	 by	 theory	 and	
research.	(Bruscia,	2014,	s.	36)	

 
Liksom Bruscia menar Edwards (2016) att helheten av musikterapi är för 
bred för att kort sammanfattas. Ny kunskap utvecklas hela tiden, vilket leder 
till nya dilemman och behov i samhället varvid nya metoder utvecklas när 
teknologi förändras och utvecklas. På vilket sätt människor kommer i 
kontakt med musicerande, lärande och musiklyssnande i sina liv är beroende 
av många faktorer. Denna mångfald kommer att påverka musikterapins 
utveckling i framtiden menar Edwards (2016). 
 
Edwards (2016) beskriver bland annat musikterapi som en relationsterapi, 
det vill säga att musik används av en professionellt utbildad musikterapeut i 
en terapeutisk process. Musikterapi utövas av olika terapeuter som använder 
sig av många olika modeller, tillvägagångssätt, tekniker och metoder. 
Musikterapi ges i form av enskilda sessioner, i familjer eller tillsammans i 
små grupper med klienter med liknande sjukdomsbild och svårigheter. 
Terapin kan rikta sig mot alla åldersgrupper, allt från gravida kvinnor, 
småbarn, barn och tonåringar, vuxna och äldre, människor i alla åldrar. 
Huvudmålet med musik inom musikterapi är att den ska vända sig till 
klientens eller gruppens behov. Relationen mellan terapeuten och klienten 
byggs upp med hjälp av musikaliska interaktioner och former som ger en 
bas för klientens förtroende (Edwards, 2016). 
 
Med vissa klienter är målet rehabilitering med fokus på att återställa 
färdigheter och förbättra de funktionella förmågorna. Hos kroniskt sjuka 
med oförmåga att tillfriskna förknippas definitionen av musikterapi med en 
ökning av den egna potentialen, en förbättring av de fysiska, emotionella 
och psykologiska svårigheterna. Musikterapi genomförs också med en icke-
klinisk population, det vill säga med människor som söker sig till 
musikterapi för att utforska sina egna resurser, hitta förståelse för sig själv 
och uppnå bättre hälsa och ett bättre liv (Wigram, Pedersen & Bonde, 2002).  
 



17 

2.3.2 Musikterapeutiska modeller  

1993 publicerade Cheryl Maranto en omfattande sammanställning av 
musikterapi i 38 länder från olika kontinenter. Maranto identifierade 14 
olika modeller bara i USA och hittade 100 olika tekniker (I: Wigram, 
Pedersen & Bonde, 2002). Enligt Bruscia (2014) utvecklas en modell 
genom att en terapeut använder sig av musikterapeutiska metoder och 
tekniker på ett systematiskt sätt. Enligt Edwards (2016) utvecklades många 
av dessa olika musikterapimodeller lokalt, de togs sedan emot av andra 
regioner och spreds vidare till andra platser. 1999 presenterades på den 
nionde världskongressen för musikterapi i Washington fem 
musikterapimodeller. Följande fem musikterapeutiska modeller illustrerades 
och diskuterades från olika perspektiv (Wigram, Pedersen & Bonde, 2002): 
 
- ”Guided Imagery and Music” utvecklad av Helen Bonny 
- ”Analytical music therapy” utvecklad av Mary Pristley 
- “Creative music therapy” av Paul Nordoff och Clive Robbins 
- “Benezon music therapy” enligt Rolanda Benenzon  
- ”Behavioural music therapy” som utvecklades av Clifford K. Medsen 

och flera andra  
 
Å andra sidan presenteras i boken Oxford Handbook of Music Therapy av 
Edwards (2016) 11 modeller/metoder med en etablerad bas i både litteratur 
och som del i en eller flera utbildningsprogram. Grundarna av dessa olika 
modeller/metoder anses blivit påverkade av existerande teoretiska eller 
praktiska perspektiv. De observerade luckor i de existerande teorierna och 
etablerade utifrån detta egna musikterapier. En del av dessa nya modeller 
kommer att utvecklas vidare och andra kommer att försvinna menar 
Edwards. Vidare anser han att nya idéer är viktiga då de kan bidra till en 
vidare utveckling av det existerande musikterapiområdet.  
 

2.3.3 Musikterapimetoder och -tekniker 

En musikterapimetod beskriver enligt Edwards (2016) kort och pregnant hur 
en musikterapeut och en klient interagerar med varandra. Bruscia (2014) 
delar i sin tur in olika musikterapeutiska metoder i fyra huvudmetoder: 
improvisation, komposition, receptiv samt rekreativ (uppförande som att 
sjunga, spela komponera stycke). Var och en av dessa metoder har unika 
egenskaper, involverar olika sensomotoriska beteenden, kräver olika 
perceptuella och kognitiva färdigheter, framkallar olika emotioner samt 
engagerar olika interpersonella processer.  
 
I samband med improvisation skapar klienten själv eller i grupp, med hjälp 
av rösten eller ett instrument, melodier, rytmer, låtar eller instrumentala 
stycken. Terapeuten stöder, hjälper och leder improvisationen. Vid 
kompositionsupplevelser hjälper terapeuten klienten att skriva låtar och 
instrumentala stycken eller skapa musikaliska produktioner såsom videos 
eller inspelningar. Under återskapande upplevelser lär sig eller återger 
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klienten komponerad vokal eller instrumental musik. Den här typen av 
kreativitet inkluderar också lek och rollspel. Den receptiva metoden innebär 
att klienten lyssnar på musik som är ”live” eller inspelad (Bruscia, 1998).  
 
Vidare indelar Bruscia (1998) dessa olika musikterapimetoder i aktiva och 
passiva. Enligt Edwards (2016) används denna historiska indelning i passiv 
och aktiv form allt mindre då forskningen tyder på en aktivering av neurala 
strukturer i hjärnan under musiklyssning. En klient som lyssnar på musik 
deltar passivt men processen aktiverar ändå olika strukturer i hjärnan. 
Härmed betraktas alla musikterapiformer som aktiva och är potentiellt 
aktiverande för klienterna. Nuförtiden används begreppet receptiv för 
”musiklyssnande” (före detta passiv) och expressiv för ”musicerande” (före 
detta aktiv).  
 
Varje musikterapeutisk metod implementeras med hjälp av olika tekniker. 
En teknik utgörs enligt Bruscia (2014) av en enskild interaktion som en 
terapeut använder sig av för att framkalla reaktion hos en klient eller för att 
gestalta en pågående omedelbar upplevelse. Wigram (2004) beskriver olika 
improvisationstekniker som kan komma till användning i musikterapi, till 
exempel empatiska improvisationer (”mirroring”, imitation och ”copying” 
samt ”matching”) som kan hjälpa en terapeut att möta en klient på samma 
nivå och genom detta uppnå synkronisering. Tekniker som ”grounding”, 
”holding” och ”containing” kommer till användning för att ge en klient 
stabilitet och struktur vid ett slumpartat och svävande spelsätt, menar han. 
 

2.3.4 Receptiv musikterapi  

I följande avsnitt fokuseras på receptiv musikterapi då det är den metod som 
huvudsakligen använts i föreliggande studie.  
 
Forskningen under 40 - och 50 - talen använde sig av olika musikstycken 
med delvis sedativ och stimulerande effekt. Med tiden och med ytterligare 
forskning utvecklades kunskap och förståelse för musikens effekt på 
kroppens fysiologiska och kognitiva nivå (Grocke & Wigram, 2007).  
 
I samband med receptiv musikterapi lyssnar klienter på musik och svarar 
tyst, verbalt eller på ett annat konstnärligt sätt som till exempel genom 
målning. Musiken som kommer till användning kan vara live eller inspelade 
improvisationer, kompositioner av terapeuten eller klienten samt 
kommersiella inspelningar av olika musikgenrer. Lyssningsövningarna 
fokuserar på fysiska, emotionella, intellektuella, estetiska eller spirituella 
musikaspekter och anpassas till terapeutens syfte med upplevelsen utifrån 
klientens behov (Bruscia, 1998).  
 
Musikterapeuter har utforskat effekten av klientanpassad musik för lyssning, 
och upptäckte att det mest effektiva är att använda sig av klientens egna 
musikpreferenser (Grocke & Wigram, 2007).  
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Ett flertal studier som undersökt effekten av musiklyssnande visar enligt 
Edward (2016) en reduktion av smärta, ångest, rädsla och stress samt en 
allmän avslappning och förbättring av sinnesstämningen. Detta framgår 
också av Gabrielsson (2013), som berättar om olika positiva och negativa 
känslor som kan framkallas under musiklyssnande.  
 
Det finns många olika sätt att använda sig av receptiv musikterapi. Utöver 
avslappning finns visualisering till musik (bild, situation, plats som fokus 
för avslappning), sångtextdiskussioner, sångreminiscenser, lyssning på 
favoritmusik, musiklyssning och målning, somatisk musiklyssning i 
samband med vibroakustisk terapi och mycket mer (Bruscia, 1998; Grocke 
& Wigram, 2007; Endwards, 2016). 
 
Den mest kända modellen av receptiv musikterapi utvecklades under 70-
talet av Dr. Helen Bonny, the Guided Imagery and Music (GIM) (Grocke & 
Wigram, 2007). Wigram et al. (2002) definierar GIM som en 
musikcentrerad utforskning av medvetandet, en process där bilder 
framkallas under musiklyssnande  

2.4 Musikterapi vid utmattning 
Några artiklar finns i samband med musikterapi och specifik yrkesrelaterad 
utmattning. Det visade sig svårt att hitta artiklar som specifikt tar upp 
användning av musikterapi för utmattning. Ett par artiklar berör musikterapi 
som prevention för utmattningsdepression. Däremot finns det en del 
forskning och publicerade studier om depression och musikterapi. 
 
I DIVA, Kungliga Musikaliska Högskolans databas och söktjänster, finns ett 
magisterarbete om utmattning - Musikterapi vid utmattningssyndrom. I detta 
magisterarbete undersökte Andréasson (2016) användningen av musik och 
musikterapi vid psykisk ohälsa orsakad av kronisk stress. Intervjustudien 
genomfördes med två musikterapeuter samt en musikpedagog. 
Undersökningen visade att ett brett spektrum av receptiva samt expressiva 
musikterapeutiska tekniker kom till användning hos patienter med 
utmattning. En individuellt anpassad terapi ansågs främja avslappning och 
kroppsmedvetenhet, öka vitalitet och i övrigt stärka resurser och utveckling 
av nya förhållningssätt. 
 
En randomiserad studie med cross-over design av Bittman (2003) 
undersökte den psykiska hälsan hos 112 anställda på ett äldreboende i USA 
under en 12-veckorsperiod. Syftet var att undersöka hur avslappnat 
musicerande kan motverka utvecklingen av utmattning och nedstämdhet. 
Behandlingsgruppen fick sex interventioner vid ett tillfälle per vecka. 
Slagverksinstrument användes under gruppövningar och varje session 
innehöll element av andningsövningar, rörelseövningar och 
musiklyssningsövningar. Studien påvisade en signifikant minskning av 
symtom som ångest, oro, ilska och trötthet, samt en förbättring av energi, 
sinnesstämning och känslomässigt engagemang (Bittman, 2003). 
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En studie av Hilliard (2006) undersökte effekten av musikterapi på 
utmattning och ”teambuilding” hos personal på hospice. 17 personer 
indelades i två grupper som fick sex timslånga sessioner musikterapi per 
vecka. En grupp fick en så kallad ekologisk musikterapi med öppna, fria och 
ostrukturerade sessioner med instrumental improvisation. Enligt Bruscia 
(1998) används den ekologiska musikterapin för att främja hälsan inom det 
sociokulturella samhället. Den andra gruppen deltog i en mer strukturerad 
didaktisk musikterapi som bestod av GIM (guided imagery and music) med 
levande musik, analys av texter, musik och rörelse. Resultatet visade en 
signifikant förbättring av ”team building”, mer uttalad i grupp 2, medan 
terapin inte visade effekt på utmattning.  
 
Effekten av musikterapi som behandlingsmöjlighet för grundskollärare med 
utmattning analyserades av Cheek, Bradley, Parr & Lan (2003). Två skolor i 
sydvästra USA med sammanlagt 51 lärare deltog i den sex veckor långa 
studien. Behandlingen bestod av en gruppintervention på max 75 minuter en 
gång i veckan. Hälften av lärarna randomiserades till en KBT-inriktad 
gruppterapi och hälften till en musikterapi med framför allt receptiva 
tekniker samt KBT-inriktning. Gruppen med kombinationen av KBT och 
musikterapi visade i mindre utsträckning utmattningssymtom efter den 
avslutade behandlingen. 
 
I en dansk randomiserad studie av Beck, Hansen och Gold (2015) 
undersöktes effekten av GIM (guided imagery and music) med avslappning, 
musiklyssnande och bildspråk på biosociala processer i kroppen hos 
personer med arbetsrelaterad stress. 20 danska sjukskrivna arbetare 
fördelades mellan en musikterapigrupp och en väntelista – en kontrollgrupp. 
Musikterapigruppen fick sex sessioner under nio veckor (kortare GIM-
program) och kontrollgruppen fick liknande interventioner med nio veckors 
fördröjning. Förändringar i kortisolnivån i saliven, testosteron samt 
melatonin undersöktes och självskattningar av stress och utmattning 
samlades in före och efter interventionen samt nio veckor senare. Analysen 
visade en signifikant förbättring av välmående, sinnesstämning samt fysiska 
besvär. Dessutom noterades en minskning av biologiska stressymtom och 
kortisolnivåer i GIM-gruppen, men det kunde inte påvisas några signifikanta 
förändringar av testosteron- och melatoninnivåer (Beck et al., 2015).  
 
I en randomiserad kontrollerad dubbel-blind studie av Brandes et al. (2009) 
reducerades utmattningssyndrom signifikant hos individer som deltog i ett 
specialproducerat receptivt musikterapiprogram. Studien inkluderade 150 
deltagare med diagnostiserad utmattning som fördelades i olika grupper: 
deltagare i gruppen P1 (45 personer) och P2 (40 personer) lyssnade på en till 
två speciellt utformade musikprogram två gånger dagligen i 30 minuter, fem 
dagar per vecka i fem veckor. Deltagare i grupp PN (26 personer) fick 
däremot lyssna på ospecifika naturljud och deltagare i kontrollgruppen (39 
personer) fick ingen intervention. Analysen genomfördes med olika 
standardiserade utmattningsformulär samt ett självskattningsformulär. 
Interventionsgrupperna P1 och P2 visade en signifikant reduktion av 
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utmattningssymtom, däremot noterades ingen signifikant förändring i 
gruppen PN samt kontrollgruppen (Brandes et al., 2009). 
 
I en meta-analys från 2004 beskrivs 22 kvantitativa studier som undersöker 
effekten av musik på oro och stress. Resultaten visar att musik och 
musikassisterad avslappning signifikant minskar oro i samband med 
stresstillstånd. Vidare analyser visar att omfånget av stressreduktionen 
påverkades av ålder, typ av stress, musiksmak, musikavslappnande teknik, 
tidigare musikupplevelser och typ av intervention (Pelletier, 2004).  
 
Effekten av musiklyssnande på sinnesstämning och kognitiv prestation i 
mentalt krävande arbeten undersöktes i en amerikansk studie av Lesiuk 
(2010). 24 IT-utvecklare deltog i en tre veckors undersökning. Deltagarna 
fick under vecka 1 och 3 lyssna på musik de tyckte om och själva valt så 
ofta och så mycket de ville på arbetet och hemma. Undersökningen 
dokumenterades med frågeformulär som inkluderade information om 
demografi, stress, arbetskvalitet och sinnesstämning. Analysen visade en 
signifikant förbättring av deltagarnas sinnesstämning och kognitiva förmåga 
under veckorna med musiklyssnande (Lesiuk, 2010). 

2.5 Kognitiv beteendeterapi (KBT) 
I föreliggande studie ingår den kognitiva beteendeterapin i musikterapin, 
varför en mer detaljerad beskrivning av KBT följer. KBT är en psykoterapi 
som består av beteendeterapi och kognitiv terapi. Den första beteendeterapin 
utvecklades under 1950 - 1970 av den sydafrikanska psykiatern Joseph 
Wolpe, den tysk-brittiska psykologen Hans Eysenck och den amerikanska 
psykologen B.F. Skinner. I mitten av 1960- talet gick utvecklingen i USA av 
mer kognitivt orienterade metoder framåt. Under 90-talet vidareutvecklades 
KBT under inflytande av österländska traditioner (framför allt mindfulness-
baserad metodik) och humanistisk psykologi (acceptans, validering och 
gestaltterapeutiska tekniker) (Herlofson & Ekselius, 2009). Det finns olika 
former av KBT, men alla utgår från en gemensam grundstruktur bestående 
av analysfas och behandlingsfas, en kollaborativ och empirisk terapirelation 
med sokratisk frågemetodik samt ett strukturerat sessionsformat med agenda 
och hemuppgifter mellan sessionerna (Herlofson & Ekselius, 2009). Terapin 
börjar med en fallanalys som går ut på att analysera problemet och arbeta 
fram ett konkret mål för förändringsarbetet. Med hjälp av hypotetiska frågor 
kan terapeuten avläsa patientens förväntningar, sätt att dra slutsatser och 
förmågan att se alternativa tolkningsmöjligheter. Patienten får genom 
terapin nya insikter, perspektiv och handlingsalternativ. Det handlar inte om 
att ge patienten svaret utan att hjälpa patienten att tänka självständigt och 
öppna nya vägar, att pröva nya beteenden, förhållningssätt och tankar 
(Herlofson & Ekselius, 2009). 
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2.6 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
I nuläget finns det inga vetenskapligt grundade behandlingsmöjligheter för 
patienter med utmattningssyndrom, en situation som är frustrerande inom 
primärvården, som ofta är första instans för dessa patienter. Det finns flera 
studier som undersöker effekten av musikterapi i samband med utmattning. 
Dock visar dessa olika resultat och den vetenskapliga världen är inte 
överens om musikens effekt på den psykiska hälsan. Denna studie ämnar 
undersöka effekten av musikterapi med KBT-inriktning för patienter med 
utmattning. Multimodala behandlingsinsatser har diskuterats tidigare och 
verkar mest lovande. 
 
Syftet med arbetet är att undersöka på vilket sätt musikterapi med KBT-
inriktning påverkar den psykiska hälsan hos patienter med 
utmattningssyndrom. 
 
Följande hypoteser ska undersökas: 
 

1. Användning av musikterapi med KBT-inriktning hos patienter med 
utmattningssyndrom minskar stressnivån (mätt med SCI-93) och 
förbättrar livskvaliteten (mätt med BBQ) samt minskar 
symtomkomplexen i samband med utmattning (mätt med KEDS och 
MADRS-S). 
 

2. Patienter med utmattning som får musikterapi återhämtar sig 
snabbare från utmattningssyndromet än kontrollgruppen. 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter. Här 
redogörs också för studiens design, urvalet av deltagare, studiens 
genomförande samt fördjupad information om metoden musikterapi med 
KBT. Vidare ger kapitlet en beskrivning av de använda standardiserade 
frågeformulären samt information om analysen av insamlad data, etiska 
överväganden och studiens trovärdighet och giltighet. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Den metodologiska utgångspunkten för denna studie ligger inom den 
kvantitativa forskningen. Kvantitativ forskning är en forskningsstrategi som 
bygger på att pröva olika teorier. Den grundar sig i en naturvetenskaplig 
modell och undersöker relationen mellan teori och praktisk forskning. En 
hypotes härleds från en teori eller intresseinriktning och undersöks sedan. 
Denna typ av forskning fokuserar på faktorer såsom mätningar, orsaker, 
generaliseringar och replikationer (Bryman, 2007). 
 
Undersökningen av hypoteserna ska genomföras i form av en pilotstudie 
som ger möjlighet att undersöka och bepröva ett studieupplägg som i 
framtiden kan genomföras i större skala. En mindre pilotstudieundersökning 
hjälper till att visa upp brister angående enkätdesign och undersökningar i 
sin helhet (Bryman, 2007). 

3.2 Studiedesign 
Effekten av musikterapi för utmattningssyndrom undersöktes i form av en 
pilotstudie med ett prospektivt experimentellt upplägg. Detta innebär att 
undersökningen genomfördes med hjälp av två grupper - en 
musikterapigrupp (experimentgrupp) och en kontrollgrupp som fick 
sedvanlig behandling. Dessutom är studien framåtriktad och följer 
deltagarnas utveckling framåt i tiden (Bryman, 2007). 
 
På vårdcentralen i norra Stockholm erbjuds patienter med diagnosen 
utmattning en behandlingsmöjlighet i form av musikterapi utöver 
möjligheten till samtalsstöd (kurator eller psykolog). Kontrollgruppen med 
diagnosen utmattning rekryterades från en vårdcentral i Sundsvall. Dessa 
patienter fick bara tillgång till de vanliga primärvårdsinsatserna, det vill 
säga kurator- eller psykologkontakt. Undersökningsperioden sträckte sig 
över fyra månader, från december 2017 till och med mars 2018. Varje 
rekryterad person fick fylla i enkäter vid diagnossättningen 
(undersökningstidpunkten U1) samt igen cirka 8-10 veckor senare vid 
undersökningstidpunkten U2. Med hjälp av dessa standardiserade enkäter 
utvärderades deltagarnas sjukdomsförlopp och mående.  
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Patienterna i musikterapigruppen genomgick i tiden mellan U1 och U2 en 
professionell och individuellt anpassad terapi i form av musikterapi med 
KBT-inriktning med en cirka 60 minuter lång session per vecka. Patienterna 
i kontrollgruppen fick inget kompletterande behandlingsalternativ som 
musikterapi men hade möjlighet till psykolog- eller kuratorkontakt. 

3.3 Urval 
I undersökningen rekryterades patienter i vuxen ålder av båda kön med 
fastställd diagnos utmattning från en vårdcentral i norra Stockholm samt 
från en vårdcentral i Sundsvall. Vårdcentralerna är nästan lika stora med 
mellan 12 000 och 13 000 listade patienter. Patienterna med 
utmattningsdiagnos från vårdcentralen i Sundsvall rekryterades av läkare, 
kurator samt psykolog. På vårdcentralen i Stockholm remitterades patienter 
med utmattning av läkare och kurator direkt till musikterapeuten. 
Patienterna gav sitt muntliga godkännande att delta i undersökningen och 
fyllde i undersökningsformulären vid två tillfällen, vid diagnossättning samt 
efter 8-10 veckor. Målet var att rekrytera 10 patienter per vårdcentral under 
en tidsperiod från december 2017 till mars 2018.  

3.4 Musikterapi med KBT för patienter med 
utmattningssyndrom 

Musikterapin i den här studien genomfördes av en musikterapeut med en 
steg 1 utbildning i KBT. Musikterapeuten har de senaste tio åren arbetat 
som terapeut på en vårdcentral. Under studien träffade musikterapeuten de 
rekryterade patienterna med utmattning cirka sju till tio gånger under en åtta 
till tio veckors period fördelad under december 2017 till slutet av mars 
2018. Musikterapeuten arbetar på olika sätt med sina klienter beroende på 
deras egna önskemål och behov. I sessionerna ingår att arbeta med känslor - 
känslodifferentiering, självkänsla och kommunikation på ett känslomässigt 
plan. Utöver detta används den receptiva musikterapin, musikresor med 
avslappning samt att hitta en trygg plats med guidning. Även konstnärliga 
uttrycksformer som målning kommer till användning. Dessutom kombineras 
musikterapin med kognitiv beteendeterapi. 
 
Följande musikstycken kom till användning under den receptiva 
musikterapin, för att framkalla känslor och ge tid till reflektion: Arvo Pärt; 
Spiegel im Spiegel (9.12 min), Beethovens pianokonsert nr 5 ”Andante un 
poco mosso” (7.39 min), Ennio Morricone ”Gabriels oboe” (2.14 min), 
Myers ”Cavatina”, Winstons pianomusik December (3.5 min).  
 
Den aktiva musikterapin med olika instrument (oceantrumma, djembe- 
trumma, xylofon, lyra, groda och tamburin) kom också stundtals till 
användning. Kommunikation med hjälp av olika instrument för att uttrycka 
sinnesstämning och känslor var en viktig del av terapin. Det skapades ett 
gemensamt lekutrymme på ett konstnärligt plan - instrumentellt och genom 
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målning till och med musiken. Dessutom användes målning med kritor som 
ett alternativt uttryckssätt, målning av känslor, situationer, kroppsbild och 
mycket mer. Även rollspel med musikinstrument var en del i terapin, det vill 
säga att klienten och musikterapeuten använder sig aktivt av musik som ett 
uttrycksmedel till exempel för att gestalta arbetsmiljön och 
arbetskamraterna.  
 
I det terapeutiska arbetet ingick också ett kognitivt beteendeterapeutiskt 
förhållningssätt med hemuppgifter i form av aktivering och identifiering av 
negativa automatiska tankar, hitta alternativa tankar, stanna upp, se sig 
omkring och hitta till nuet, kommunicera känslor och nya insikter som ska 
omsättas i handling. I terapin inkluderades också ACT (acceptance and 
commitment therapy- acceptans- och åtagandeterapi) med användning av 
livskompassen, en värdering av olika områden i livet, som leder till 
hemuppgifter i form av att pröva och göra förändringar i områden som har 
en stor diskrepans mellan vad klienten vill och hur det ser ut. Arbetet skedde 
på olika kognitiva nivåer, till exempel att hitta alternativa tankar till 
destruktiva, diskutera kortsiktiga samt långsiktiga konsekvenser av 
beteenden och föra samtal på ett känslomässigt plan. 

3.5 Enkäter 
Utvärderingen av studieresultaten gjordes med hjälp av standardiserade 
enkäter. Den psykiska hälsan följdes upp med de beprövade 
självskattningsformulären Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS) 
med fokus på utmattning, samt Montgomery Åsberg Depression self-rating 
scale (MADRS-S) med inriktning mot depression. För mätning av 
livskvalitet användes Brunnssviken Brief Quality of life scale (BBQ) och 
för mätning av stressnivå användes enkäten Stress and Crisis Inventory (SCI 
93). Demografisk data - sjukskrivningshistoria, arbete och aktivitetsnivå 
samt övriga terapiinsatser - samlades in med ett frågeformulär specifikt 
utformat för studien. Deltagarna skattade sina symtom självständigt och 
fyllde i enkäterna och frågeformuläret enligt skriftliga anvisningar.  
 

3.5.1 Montgomery Åsberg Depression self-rating Scale (MADRS-S) 

MADRS är ett skattningsformulär som ursprungligen utvecklades som ett 
sätt att följa utvecklingen av depressionssymtom hos patienter. Vidare 
utveckling ledde till en självskattningsversion, MADRS-S, som är känslig 
för förändring av depressionsgrad (fBanken.se, 2017) och används inom den 
kliniska vardagen (Torres Soler et al., 2017). Syftet är att själv skatta sitt 
sinnestillstånd under de senaste tre dagarna (fBanken.se, 2017). MADRS-S 
består av nio frågor med fokus på sinnesstämning, oroskänslor, sömn, 
matlust, koncentrationsförmåga, initiativförmåga, känslomässigt 
engagemang, pessimism samt livslust (fBanken.se, 2017; Torres Soler et al., 
2017). Dessa symtom skattas på en sjugradig skala (0-6) med definierade 
deskriptiva svarsmeningar för svarsalternativ 0, 2, 4, 6 och tre icke-
definierade skalsteg 1, 3 och 5 (fBanken.se, 2017; Torres Soler et al., 2017).  
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Sammanlagt finns möjlighet att få mellan 0 och 54 poäng. 0-12 poäng tolkas 
som väsentligen obesvärad, 13-19 poäng anses som en mild depression, 20-
34 poäng beskriver en måttlig depression och poäng över 34 tolkas som en 
svår depression. En minskning med 7-9 poäng anses som ett riktvärde för en 
”minimal förbättring” (fBanken.se, 2017). Undersökningar visar en bra 
korrelation mellan MADRS och MADRS-S. Dessutom finns en god 
reliabilitet (fBanken.se, 2017). 
 

3.5.2 Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS) 

KEDS är ett självskattningsinstrument för bedömning av symtom i samband 
med stress-inducerad trötthet – exhaustion disorder (ED) som också kallas 
kroniskt stress-syndrom (cronic stress disorder) eller utmattningssyndrom 
(burn out) (Besér et al., 2014). Formuläret visar hur nära man är att drabbas 
av utmattning (fBanken.se, 2017). KEDS utvecklades och utvärderades via 
Karolinska institutet. Skalan visar sig vara konstant och kan skilja mellan 
utmattade individer och friska kontroller. Sensitivitet samt specificitet 
överstiger 95 % (Besér et al., 2014). Formuläret består av nio frågor med 
fokus på symtom av långvarig stress: koncentrationsförmåga, minne, 
kroppslig uttröttbarhet, uthållighet, återhämtning, sömn, överkänslighet för 
sinnesintryck, upplevelse av krav, samt irritation och ilska (fBanken.se, 
2017). Det finns sju svarsalternativ på en skala från 0-6 och korta 
deskriptiva meningar ger stöd vid svarsalternativ 0, 2, 4 och 6 (Persson et 
al., 2017). Alla svarsalternativ adderas och kan ge mellan 0 och 54 poäng 
(fBanken.se, 2017; Persson et al., 2017). Ett högt värde står för mer 
allvarliga symtom (Persson et al., 2017). Från och med 19 poäng tolkas 
testresultaten som ett möjligtvis befintligt stressrelaterat 
utmattningssyndrom (Besér et al., 2014; fBanken.se, 2017; Persson et al., 
2017). KEDS ger möjlighet att särskilja mellan vanlig trötthet och 
stressrelaterad utmattning och kan identifiera personer med risk för 
utmattning. Formuläret är tillräckligt sensitivt för att kunna visa upp 
förändringar av behandlingar och rehabilitationsförloppet (Besér et al., 
2014). 
 

3.5.3 The Brunnsviken Brief Quality of Life Scale (BBQ) 

Detta frågeformulär avser att mäta den subjektiva övergripande 
livstillfredsställelsen (fBanken.se, 2016). Enligt Lindner et al. (2016) är 
formuläret ett kortfattat, lättanvänt, gratis tillgängligt instrument för 
självskattning av livskvalitet. Frågeformuläret konstruerades utifrån den 
väletablerade skalan QOLI - Quality of live inventory – ett mätinstrument 
för livskvalitet (fBanken.se, 2016). BBQ formuläret består av tolv 
påståenden inom sex livsområden. Följande sex livsområden identifierades 
som de viktigaste för skattningen av den självupplevda livskvaliteten: fritid, 
syn på livet, kreativitet, lärande, vänner och vänskap, mig själv som individ 
(Lindner et al., 2016). Varje livsområde skattas helt oberoende av varandra 
med grad av tillfredställelse och grad av betydelse på en skala från 0 till 4 
(0=”instämmer inte alls” till 4 =” instämmer fullständigt“). Mått på 
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livskvaliteten beräknas genom att addera alla multiplicerade mått av grad av 
betydelse och tillfredställelse av varje livsområde (fBanken.se, 2016). 
Maximalt möjliga poäng är 48, vilket tolkas som en mycket stor 
tillfredställelse med livet, det vill säga en hög livskvalitet. BBQ är ett 
validerat mätinstrument av livskvalitet med en hög test- och re-test 
reliabilitet. Testen visar en hög sensitivitet till förändringar och är därmed 
ett lämpligt instrument för screening och uppföljning av livskvaliteten i 
samband med olika interventioner. Mätvärdena korrelerar positivt med 
andra livskvalitetsmätinstrument som den väletablerade skalan QOLI- 
Quality of live inventory. Att mäta den subjektiva livskvaliteten är ett 
viktigt komplement till symtomskattning inom klinisk forskning och i den 
kliniska världen (Lindner et al., 2016). 
 

3.5.4 Stress and Crisis Inventory (SCI- 93, på svenska) 

Detta är ett självskattningsinstrument (Kraft et al., 2004) som baseras på 
krismodeller (Ericsson et al., 2015). SCI- 93 utvecklades för att kunna 
bedöma de kliniska symtomen i samband med stress relaterad till det 
autonoma nervsystemet. Formuläret har använts i studier med patienter med 
kronisk värk och hos patienter med fibromyalgi. Sammanfattningsvis skattas 
35 psykiska/fysiska känningar i form av ” I mitt vardagsliv störs jag av…..”. 
Skattningen av dessa symtom genomförs med hjälp av en femgradigskala: 0 
(”inte alls”), 1 (”lite grann”), 2 (”måttligt”), 3 (”mycket”) och 4 (”väldigt 
mycket”). Maximal poäng ligger på 140 och höga poäng tolkas som en 
mycket hög stressnivå (Ericsson et al., 2015). Det finns följande tolkning av 
testresultaten: < 25 poäng ingen dysfunktion, 26-50 poäng vissa 
begränsningar, 51-75 poäng betydande begränsningar, 76-100 poäng 
innebär stora begränsningar och över 105 poäng innebär stora kliniska 
besvär som ger begräsningar för direkt rehabilitering och då rekommenderas 
psykiatrisk och medicinsk behandling (Uppsala universitet, 2007). Baserad 
på en svensk populationsstudie med 1177 personer indikerar ≤ 28 ± 10 
poäng en normal förmåga att kunna genomföra aktiviteter och jobb (Kraft et 
al., 2004). Reliabiliteten bedömdes som mycket god (Kraft et al., 2004). 
Frågeformuläret SCI-93 har också visat sig att vara ett mått för patientens 
upplevelse av hälsa (Ericsson et al., 2015). 
 

3.5.5 Frågeformulär för demografiska data 

Med hjälp av ett frågeformulär samlades information in om patientens yrke, 
andra former av känd psykisk ohälsa, andra tidigare sjukdomar, pågående 
kurator/psykologkontakt, andra pågående terapier, musikaliska förkunskaper 
(patienter i musikgruppen) samt sjukskrivningsnivå. Detta formulär fylldes i 
två gånger under studietiden med cirka åtta till tio veckors mellanrum. Inför 
den andra undersökningstidpunkten förändrades frågeformuläret något i 
musikterapigruppen med fokus på antal musikterapisessioner och påverkan 
av terapin på återhämtningsprocessen. 
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3.6 Dataanalys 
Analysen av data genomfördes genom enklare statistiska analyser med hjälp 
av datorprogrammet Excel. All insamlad data från patienterna, 
musikterapigruppen samt kontrollgruppen, skrevs in i tabeller i Excel. 
Enklare matematiska analyser såsom genomsnittsvärden, addition samt 
subtraktion beräknades med Excel och därefter utarbetades diagram. 

3.7 Etiska överväganden 
Rekryterade patienter med fastställd diagnos utmattningssyndrom 
informerades i skriftlig och i vissa fall muntlig form om syftet med 
undersökningen, undersökningens tillvägagångssätt samt uppföljningens 
genomförande. Patienterna hade hela tiden möjlighet att avbryta pågående 
deltagande, viket skedde helt frivilligt. I studien inkluderades bara patienter 
som gav sitt godkännande till deltagande, det vill säga att patienterna gav 
sitt muntliga samtycke. Patienterna informerades muntligt om sekretessen, 
och personuppgifter kodades för att garantera patientsäkerheten och 
patientanonymiteten. Patientinformationen som musikterapeuten delade 
med sig av står under tystnadsplikt och är sekretessbelagd. En skriftlig 
konsensus angående sekretessen signerades av alla inblandande i studien 
innan undersökningsstarten. 

3.8 Giltighet och tillförlitlighet 
Inom den kvantitativa experimentella forskningsdesignen är målet att plocka 
bort alla störfaktorer och effekter som kan påverka resultaten. Med hjälp av 
en kontrollgrupp försöker forskare att eliminera alternativa förklaringar till 
en viss kausalitet (Bryman 2007). Undersökningen genomfördes med stor 
noggrannhet för att skaffa en pålitlighet och överstämmelse. Vidare 
ställningstagande till studiens reliabilitet samt validitet behandlas senare i 
diskussionsdelen. Enkäterna som användes är beprövade i 
vetenskapsvärlden och har visat sig ha en hög reliabilitet och validitet.  
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av de analyser som har gjorts av 
frågeformulären vid de båda undersökningstidpunkterna U1 och U2 i 
kontroll- och musikterapigruppen. För att underlätta förståelsen av 
undersökningsresultaten presenteras dessa också i diagramform.  

4.1 Demografiska data 
I slutet av rekryteringsprocessen var tre patienter från Stockholm och fyra 
från Sundsvall inkluderad i studien. Deltagarna var bara kvinnor i åldern 29 
till 59 år. I musikterapigruppen noterades en patient med tidigare psykisk 
ohälsa i form av depression. Av övriga deltagare noterades endast somatiska 
sjukdomar i forma av astma hos två deltagare. Vid diagnossättning blev 
samtliga i kontrollgruppen sjukskrivna, medan ingen i musikterapigruppen 
sjukskrevs. Två patienter i kontrollgruppen samt två patienter i 
musikterapigruppen fick samtalsstöd hos kurator under tiden för studien. 
Två av de tre rekryterade patienter i musikgruppen visade tidigare 
musikaliska erfarenheter i form av körsång och instrumentkontakt (piano 
och gitarr). 
 

 
Tabell 1 Sammanfattning av resultaten från U1 och U2, egna frågeformulär 

4.2 MADRS–S 
Musikterapigrupp 
I musikterapigruppen ligger poängen för MADRS-S vid U1 mellan 11 och 
24 poäng, med ett genomsnitt på 18 poäng, vilket tolkas som en lättare 
depression. Deltagarnas skattning av sin sinnesstämning vid U1 är utspridd 
mellan 0 och 4 poäng. Högsta poäng visar patienten med tidigare 
depression. Två av dessa tre patienter uppvisar en minskning på 9 MADRS-
S-poäng mellan U1 och U2. Detta tolkas som en förbättring i 
depressionsgraden från måttlig till lätt, samt från lätt till obesvärad.  

Grupp Musikgrupp Kontrollgrupp 
Deltagare M1 M2 M3 K1 K2 K3 K4 
Ålder 29 45 49 51 45 59 29 

Yrke handledare projekt- 
ledare 

projekt-
ledare 

sjuk-
sköterska 

barn- 
skötare 

enhets-
chef läkare 

Tidigare 
sjukdomar depression - astma - astma - - 

Samtalsstöd 
(kurator osv) Ja - Ja - Ja - Ja 

Sjukskrivning - - - 100% 100% 100% 100% 
Musikaliska 
erfarenheter - körsång, 

gitarr 
körsång, 

piano     

Musikterapi 10 ggr i10 v 7 ggr i 10 v 7 ggr i 8v     
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Hos en deltagare noteras en ökning på 3 poäng som berör skattningen av 
oro, initiativförmåga samt känslomässigt engagemang.  
 
Kontrollgrupp 
Vid U1 visar patienterna i kontrollgruppen en MADRS-S-poäng mellan 21 
och 28 poäng, med ett genomsnitt på 24 poäng, vilket motsvarar måttlig 
depression. Däremot visar det sig vid närmare analys att skattningen av den 
egna sinnesstämningen ligger mellan 1 och 3 poäng, det vill säga ett smalare 
spann än i musikterapigruppen. Vid U2 noterades en MADRS-S-poäng 
mellan 9 och 15 med ett genomsnittsvärde av 12 poäng. Detta tolkas som 
obesvärad, vilket också bekräftas vid skattningen av sinnesstämningen som 
ligger mellan 0 och 2 poäng. Hos tre av de fyra patienterna har det skett en 
förändring som tolkas som en förbättring på MADRS-S. 

 
Figur 1 Resultaten på MADRS-S frågeformulär vid U1 och U2 i båda grupperna. De 

röda siffrorna visar förändringar i poäng från U1 till U2 (0-12 poäng 
väsentligen obesvärad, 13-19 poäng mild depression, 20-34 poäng måttlig 
depression, > 34 svår depression) 

4.3 KEDS 
Musikterapigrupp 
Nivån av utmattningssymtom i musikterapigruppen låg vid U1 mellan 21 
och 32, med ett genomsnittsvärde på 27 poäng. Detta befinner sig tydligt 
över gränsen för utmattningssyndrom på 19 poäng. Vid U2 noteras en 
sänkning av KEDS-poängen på mellan 3 och 8 poäng. En patient i gruppen 
hamnar därmed under gränsen för utmattningssyndrom. 
 
Kontrollgrupp 
I kontrollgruppen visade sig ett genomsnittsvärde på 30 poäng vid U1, med 
värden mellan 22 och 33 poäng. Vid U2 noterades en sänkning av KEDS-
poängen på i genomsnitt 11 poäng. Tre patienter ligger därmed under 
gränsen för utmattningssyndrom. 
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Figur 2 Staplarna visar KEDS-poängen vid U1 och U2 i båda grupperna. Dessutom 

markeras i diagrammet gränsen för utmattningsdiagnosen (>19 poäng 
tolkas som stressrelaterad utmattningsproblem). 

 

 
Figur 3 Diagrammet visar resultaten av BBQ-formuläret i båda grupperna vid U1 

och U2 (maximalt möjliga poäng är 48, vilket tolkas som en mycket stor 
tillfredställelse med livet, en hög livskvalitet) 

4.4 BBQ 
Musikterapigrupp 
I musikterapigruppen visar sig en mycket tydlig spridning av den upplevda 
tillfredställelsen med livet mellan de tre patienterna. Två av tre patienter är 
mycket nöjda med livet och skattar 40 respektive 46 poäng vid U1. Den 
tredje patienten skatar vid U1 sin livskvalitet betydligt lägre, 15 poäng. För 
denna patient noteras dock en stor ökning till U2, då den skattade 
tillfredställelsen har stigit till 36 poäng. Hos övriga två deltagare noteras en i 
princip oförändrad nivå vid U2. 
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Kontrollgrupp 
Vid U1 ligger kontrollgruppen i självskattning av sin livskvalitet mellan 28 
och 43 poäng. Två patienter skattar sin livskvalitet som väldig hög med 42 
och 43 poäng. Vid U2 skattar patienterna sin livskvalitet på nästan samma 
nivå, med en maximal ökning om fem poäng hos en patient och en maximal 
minskning om en till två poäng hos de övriga patienterna. 

4.5 SCI-93 
Musikterapigrupp 
Självskattningen av de olika autonoma stressymtomen visade en del 
spridning mellan patienterna med 18, 40 och 43 poäng. Detta kan tolkas 
som att en patient inte har några dysfunktioner alls, medan övriga två har 
små begränsningar. Vid U2 noteras en ökning av stressnivån på 10 poäng 
hos patient M1, det vill säga en förändring från inga dysfunktioner till vissa 
begränsningar. Hos de övriga två patienterna ses en minimal minskning av 
begränsningar på sex till nio poäng. 
 
Kontrollgrupp  
Även i kontrollgruppen visade sig vid U1 en spridning av resultaten på SCI-
93 (18, 58, 81 samt 89 poäng). Sammanfattningsvis kan detta tolkas som en 
patient utan dysfunktioner, en patient med betydande begräsningar och två 
patienter med stora begränsningar. Vid U2 noterades en tydlig minskning av 
de kliniska symtomen i samband med stress. I genomsnitt noterades en 
minskning på 23 poäng hos patienterna, vilket innebar att patienten som var 
utan dysfunktioner var kvarstående på samma nivå, en patient hade minskat 
från stora till ringa begränsningar, en från stora till betydande begränsningar 
samt en från betydande till ringa begränsningar. 
 

 
Figur 4 Diagrammet visar resultaten från SCI-93 vid U1 och U2 i musik- och 

kontrollgruppen. Översikten till höger i diagrammet ger en tolkningshjälp av 
poängen. 
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4.6 Sammanfattning 
Utifrån de egna frågeformulären noteras att patienterna i kontrollgruppen 
blev 100% sjukskrivna vid diagnossättningen i jämförelse med 
musikterapigruppen som var kvar i arbetslivet till 100%. Två patienter i 
varje grupp fick samtalsstöd.  
 
På frågeformuläret för depression, MADRS-S, framkom vid U1 en 
marginellt högre skattning i kontrollgruppen än i musikterapigruppen. 
Kontrollgruppens genomsnittliga skattning motsvarar en måttlig depression, 
medan musikterapigruppens genomsnittliga skattning motsvarar en lindrig 
depression. Efter 8 – 10 veckor, vid U2, noterades i kontrollgruppen i 
genomsnitt 12 poängs minskning och i musikterapigruppen en 5 poängs 
minskning på MADRS-S. Hos en av tre patienter i musikterapigruppen samt 
hos en av fyra patienter i kontrollgruppen kunde ingen minimal förbättring 
uppnås. 
 
Utvärderingen av KEDS-formuläret visar att en av tre patienter i 
musikterapigruppen hamnar under utmattningsgränsen efter en 8-10 veckors 
individuellt anpassad musikterapiterapi med KBT-inriktning. I 
kontrollgruppen uppnår däremot tre av fyra patienter detta mål.  
 
En mycket tydlig förbättring av livskvaliteten noteras hos en av 
musikterapideltagarna, en lindrig förbättring blir också tydlig hos en 
deltagare i kontrollgruppen och en patient i musikterapigruppen uppger en 
minimal försämring av sin livskvalitet under studieförloppet. De övriga 
deltagarna ligger ungefär på samma nivå i sin tillfredsställelse med livet vid 
de båda undersökningstillfällena. 
 
Patienterna i musikterapigruppen visar mindre utvecklade autonoma 
dysfunktioner vid diagnossättningen, och dessa minskade i genomsnitt 
ytterligare sju poäng hos två av dessa tre patienter. Tre av fyra patienter i 
kontrollgruppen visar tydliga begränsningar och höga stressnivåer. Detta 
minskar i genomsnitt omkring 23 poäng hos tre av dessa fyra patienter. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens upplägg, urval av deltagare, enkäterna 
samt genomförandet av musikterapi med KBT. Undersökningsresultaten 
granskas och diskuteras i relation till tidigare presenterad litteratur samt 
kommenteras med egna kritiska reflektioner. I slutet lyfts arbetets betydelse 
samt idéer om framtida forsknings- och utvecklingsarbete fram.  

5.1 Studiedesign 
Undersökningen genomfördes i form av en pilotstudie med en metodologisk 
utgångspunkt i den kvantitativa forskningen. En pilotstudieform valdes med 
tanke på studiestorleken och den begränsande tidsperioden för 
genomförandet av arbetet.  
 
Studiens reliabilitet är begränsad med tanke på det knappa antalet deltagare. 
Studiens resultat ger inga möjligheter till generalisering, men kan hjälpa till 
att upptäcka brister i utförande, studiedesign och valda enkäter för en 
framtida studie med större upplägg och fler deltagare. Deltagarna 
randomiserades inte, vilket anses som en tydlig störfaktor. Studiedeltagarna 
rekryterades istället genom ett bekvämlighetsurval, det vill säga att personer 
inkluderades som råkade finnas tillgängliga, vilket ytterligare försämrar 
generaliserbarheten av resultatet (Bryman, 2007). Reliabiliteten kan även ha 
blivit påverkad av varierande mätningstidspunkter i studieförloppet. 
Patienterna i kontrollgruppen lämnade inte in frågeformulären till den exakt 
avtalade tiden U2. Resultatet av detta är att ibland mer än 10 veckor hade 
passerat, vilket förstås kan ha påverkat undersökningsresultatet i 
kontrollgruppen i form av bättre resultat eftersom längre tid hade gått. 
 
Standardiserade frågeformulär används för mätning av depressionsgraden, 
utmattningsgraden, stressnivån och livskvalitet. De använda 
frågeformulären är beprövade i forskningsvärlden och visar en god validitet. 
Sammanfattningsvis kan den här pilotstudiens validitet anses vara begränsad 
med tanke på studiens storlek, frånvaro av randomisering, 
kontrollgrupp/musikgrupp från olika vårdcentralen/olika städer och 
varierande sjukskrivningsgrad hos deltagarna.  

5.2  Urval 
Under rekryteringsprocessen fanns ingen könsrestriktion. Trots detta blev 
endast kvinnor rekryterade, kvinnor mellan 29 och 59 års ålder med ett 
åldersgenomsnitt på 43 år. Detta stämmer överens med forskning som visar 
att kvinnor i åldersgruppen mellan 35 och 44 oftare drabbas av 
utmattningssyndrom än män (Wilczek, 2015). Dessutom kan det också 
anses som positivt att bara kvinnor blev rekryterade, då detta minskar 



35 

könsorsakade störfaktorer och underlättar jämförelse mellan grupperna. 
Åldersfördelningen i de två grupperna var någorlunda jämn. 
 
Av de sju rekryterade patienterna arbetar tre inom sjukvården och de övriga 
har ett yrke i ledande funktioner (enhetschef, projektledare, handledare). 
Detta stämmer överens med forskning som visar att utmattningssyndrom är 
speciellt vanligt hos personer i människovårdande yrken (Wilczek, 2015) 
samt hos personer med hög prestation och arbetsrelaterad stress 
(Socialstyrelsen, 2003).  
 
Två av de tre patienterna i musikterapigruppen berättade om tidigare 
musikerfarenheter. Mest sannolikt är att patienter med tidigare positiva 
musikerfarenheter är mer öppna för att prova på en alternativ 
behandlingsmöjlighet grundad på musik. Denna inställning kan förstås 
också bidra till en mer positiv upplevelse av musikterapin.  
 
Patienterna från musikterapigruppen rekryterades från en privat vårdcentral 
och kontrollgruppen från en landstingsdriven sådan, vilket kan ge skillnad i 
behandlingsrekommendationer och behandlingsmöjligheter samt väntetid 
till den första läkarkontakten och samtalskontakten. Vårdcentralerna som 
ingick i studien är annars storleksmässigt väl jämförbara. 
 
Samtliga rekryterade patienter visade tydliga tecken på utmattning som 
bekräftades med hjälp av de standardiserade frågeformulären. Däremot är 
det fortfarande en utmaning att kunna avläsa patientens sjukdomsintensitet 
och dra slutsatser om var någonstans patienten befinner sig i 
sjukdomsförloppet. Hos en patient fanns diagnosen depression i den egna 
sjukdomshistorien, vilket kan vara en komplicerande faktor. Denna patient 
förväntas lida mer under en utmattningsdepression. De olika resultaten hos 
de rekryterade patienterna skulle helt enkelt kunna förklaras av att 
patienterna befann sig i olika faser av sjukdomsprocessen vid 
diagnossättning. Detta anses som en komplicerad faktor och gör det svårt att 
garantera jämställdhet i grupperna. 
 
Rekryteringsprocessen borde vara mer organiserad och strukturerad i 
framtida studier. Tydliga inkluderings- och uteslutningskriterier borde 
formuleras för att verkställa att rätt patienter med rätt diagnos och helst i 
liknande sjukdomsfas blir inkluderade. Detta kräver ett mycket närmare 
engagemang och samarbete mellan de berörda yrkesgrupperna. Enligt 
musikterapeuten och mina egna erfarenheter var det svårt att motivera våra 
arbetskamrater att medverka i rekryteringsprocessen. Flera uppmaningar 
behövdes för att få ihop antalet av studiedeltagare av den här pilotstudien. 
Målet av 10 patienter från varje VC kunde inte uppnås. Å andra sidan verkar 
det också ha funnits en mindre andel patienter med utmattningssyndrom 
efter jul. Detta gav tankar omkring en förändrad rekryteringstidspunkt vid 
framtida studier. Rekryteringsprocessen borde exkludera semesterperioder, 
tider där patienter under ledigheten mest sannolikt får kraft och energi 
tillbaka och återhämtar sig från en begynnande utmattning. 
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5.3 Enkätresultat 
Förutom det frågeformulär som utformades för att samla in demografiska 
data, kom standardiserade och i forskning beprövade frågeformulär till 
användning.  
 
Patienten i musikterapigruppen med tidigare depression sticker ut med en 
låg skattning av livskvalitet och en låg skattning av stressymtom. Mest 
sannolikt är det patientens bakomliggande depression i den tidigare 
sjukdomshistorien som bidrar till en låg skattning av hennes livskvalitet. 
Detta var den enda patienten som tolkade sin sinnesstämning med 4, det vill 
säga att hon kände sig genomgående nedstämd och dyster. Diagnosen 
utmattning misstänktes ändå med tanke på hennes KEDS-skattning på 27 
poäng, vilket i första hand gav funderingar omkring utmattningsdepression.  
 
Det visade sig en tydlig minskning av depressionssymtom från första till 
andra undersökningstillfället i kontrollgruppen. I genomsnitt minskade 
poängen på MADRS-S med 12 steg. En minskning med 7-9 poäng anses 
som ”en minimal” förbättring (fBanken.se, 2017). Likaså noteras i KEDS en 
tydlig förbättring av patienternas utmattningssyndrom med tanke på att 3 av 
4 patienter kom under gränsen av 19 poäng, vilket anses vara den undre 
gränsen för utmattningssyndrom. Musikterapigruppen uppnådde också 
positiva resultat, men i mindre utsträckning. Ingår dessa positiva 
förändringar i den vanliga sjukdomsprocessen, i det vanliga naturliga 
förloppet eller kan en heltidssjukskrivning gynna en snabbare återhämtning?  
 
På SCI-93 visar musikterapigruppen ett betydligt lägre genomsnittsvärde 
(34 poäng) jämfört med kontrollgruppen (62 poäng) vid diagnossättning. 
Detta tyder på att musikterapigruppen endast haft vissa begränsningar 
relaterade till det autonoma nervsystemet vid det första 
undersökningstillfället. Enligt en större svensk populationsstudie tolkas ≤
28 ± 10 poäng som en normal förmåga för att kunna genomföra aktiviteter 
och arbete (Kraft et al., 2014). Detta kan vara en förklaring till att 
patienterna i musikterapigruppen inte bedömdes vara i behov av 
sjukskrivning. Patienterna i kontrollgruppen visade mer betydande 
begränsningar i SCI-93 vilket mest sannolikt framgick vid 
patientkonsultationen och direkt gav anledning till 100 % sjukskrivning. Vid 
det andra undersökningstillfället visade det sig att bara en av dessa fyra 
patienter i kontrollgruppen hade börjat arbeta 50%, medan övriga 
fortfarandra var sjukskrivna med 100% trots förbättrade värden i SCI-93 
och tydlig förbättring i MADRS-S samt KEDS. Det är oklart vilka faktorer 
som gav anledning till en fortsatt sjukskrivning med 100%.  
 
Patienterna i musikterapigruppen visar en mindre positiv utveckling än 
kontrollgruppen vad gäller symtom på utmattning. Antyder detta att läkaren 
bör vara mer frikostig med sjukskrivningar? För vissa patienter är det 
positivt för sjukdomsprocessen att fortsätta arbeta trots vissa inskränkningar 
och för andra verkar en heltidssjukskrivning vara mer gynnsamt för 
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återhämtningsprocessen. En individualisering krävs i sjukskrivningsfrågor, 
vilket också postuleras av Socialstyrelsen (2003). Helheten av patientens 
mående måste betraktas. De sociala, psykologiska och arbetsrelaterade 
faktorerna ska bedömas och analyseras hos patienter med utmattning. 

5.4 Musikterapi med KBT för patienter med 
utmattningssyndrom 

I denna pilotstudie undersöktes hur musikterapi med KBT-inriktning kan 
påverka patienter med diagnosen utmattning vad gäller stressnivå, 
depressionssymtom, livskvalitet, symtomkomplex i samband med 
utmattning och återhämtningsprocess. Patienterna fick terapi av en utbildad 
musikterapeut med KBT-kompetens under en tidsperiod av 8-10 veckor 
med 7-10 sessioner. Sammanfattningsvis tyder denna studies resultat på att 
musikterapi med KBT-inriktning kan ha en positiv effekt och inte bidra till 
en försämring av patientens psykisk mående. Första hypotesen av studien 
stämmar delvis. I stort sätt minskade stressnivån hos två av tre patienter i 
musikterapigruppen och livskvaliteten förbättrades hos alla. 
Symtomskattningen via KEDS visar en förbättring hos alla och i MADRS-S 
noteras bara hos en patient en minimal försämring som verkar inte 
depressions relaterad. Däremot är det ändå svårt att dra några slutsatser på 
grund av studiens storlek och att en liknande förbättring noterades också i 
kontrollgruppen.  
 
Patienterna som genomgick musikterapin visade inte en snabbare 
återhämtning i sin sjukdomsprocess i jämförelse med kontrollgruppen enligt 
resultaten. Andra hypotesen av studien kunde härmed inte bekräftas. Detta 
kan bero på att patienterna befann sig i en djupare och mer långdragen 
sjukdomsprocess vid diagnossättning. En av patienterna visade också tecken 
på en utmattningsdepression, vilket har en sämre prognos och en mer 
långdragen regression. Å andra sidan visade patienterna i 
musikterapigruppen en lägre stressnivå vid diagnossättning och en snabbare 
återhämtning kunde förväntas. Däremot var patienterna inte sjukskrivna, 
vilket kan ha bidragit till en långsammare återhämtning. Subjektivt 
upplevde två av tre patienter att musikterapin bidrog till en snabbare 
återhämtning. Återhämtning, vila och sömn är fundamentala i människors 
psykiska hälsa som har visats i en del studier.  
 
Olika studier som presenterades i bakgrundsdelen har visat att användning 
av musik i receptiv form eller genom aktivt musicerande kan bidra till en 
förbättrad psykisk hälsa. Resultaten av den här studien pekar i samma 
riktning.  
 
I samband med diagnosen utmattning är det viktigt att hitta patientens 
individuellt utlösande stressfaktorer i livet. Stress kan inte mätas och är en 
individuell uppfattning och bedömning. Hur mycket är arbetsrelaterat och 
hur mycket ligger på en privat nivå? Det finns verktyg i form av 
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standardiserade frågeformulär som hjälper till att ställa diagnosen 
utmattning men ändå kan det ibland vara svårt att göra rätt bedömning vid 
första patientkontakten. Det finns ingen skattningsmodell som visar var i 
sjukdomsprocessen en patient befinner sig. Multimodala 
rehabiliteringsinsatser som sätts igång via primärvården skulle kunna vara 
en bra början i behandlingsprocessen. Ett team av kuratorer och psykologer 
med KBT- kompetens, sjukskrivningskoordinator, läkare och terapeuter 
med musikterapi-, dans- eller bildutbildning kunde hjälpa till att kartlägga 
patientens stressutlösande faktorer och hitta ett gemensamt 
rehabiliteringskoncept som är individuellt anpassat till patientens behov.  
 
Det finns många studier inom musikterapi och psykisk ohälsa. Det saknas 
fortfarande en mer omfattande studie som använder sig av musikterapi hos 
patienter med utmattning. I de existerande studierna saknas ofta 
kontrollgrupper, de är inte randomiserade och visar sig vara mindre studier 
med bara något tiotal deltagare. Studier genomförs bara under en kortare 
tidsperiod. Med tanke på den ofta långdragna återhämtningsprocessen av 
utmattningssyndrom krävs studier med längre undersökningstid. Dessutom 
undersöks olika parametrar, olika mätinstrument kommer till användning 
och musiken används på olika sätt, varför en jämförelse av resultaten är 
svåra och det är en utmaning att kunna dra några slutsatser.  
 
Musikterapi är en icke-invasiv behandlingsmöjlighet, utan biverkningar vid 
rätt användning. Det är en prisvärd terapi, och ett tämligen enkelt 
administrerat behandlingsalternativ inom primärvården. Vi är som 
människor mycket olika. Det är helt uppenbart att inte varje behandling eller 
terapi passar för alla patienter. I samband med psykisk ohälsa som kan 
grunda sig på så många olika orsaker är det extra viktigt att hitta en 
individualiserad behandlingsmöjlighet. Musikterapi kan vara ett alternativ 
för många, ett annat uttrycksmedel, en annan ingång för hantering och 
förbättring av sitt mående. 

5.5 Studiens betydelse  

Det finns endast något fåtal studier som har undersökt musikterapi för 
patienter med utmattningssyndrom. Inga studier har hittills fokuserat på 
användning av musikterapi hos primärvårdspatienter med diagnosen 
utmattning. Tidigare undersökningar påpekar att ett individualiserat 
multimodalt behandlingskoncept var mest effektivt för patienter med 
utmattning. Den här pilotstudien koncentrerade sig på en analys av ett 
behandlingskoncept i form av musikterapi med KBT-inriktning hos 
patienter med utmattning som finns etablerat på en vårdcentral i Stockholm. 
Undersökningen visar att musikterapi med KBT kan ha en positiv effekt på 
den psykiska hälsan hos patienter med utmattning och verkar inte bidra till 
en försämring av patientens mående. Patienterna upplevde musikterapin 
hjälpsam i sin återhämtningsprocess.  
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Resultaten av den här studien kan vara förebild och motivera för vidare 
studier av det här sambandet. Det visar sig vara lovande att också etablera 
möjligheter till musikterapi inom primärvården och därmed ge patienter 
med psykisk ohälsa ett nytt behandlingsalternativ och ett komplement till 
kurator- och psykologkontakt.  

5.6 Fortsatt forskning  
Forskningen har gått framåt inom musikterapi under de senaste åren. I nuläget 
finns det fortfarande flera studier med motsägelsefulla undersökningsfynd, men 
som lutar mer och mer i en riktning. Fokus ligger även på den biokemiska och 
radiologiska nivån för att kunna förstå musikens effekt på kroppen, hitta 
förklaringsmodeller samt bygga rätt terapi utifrån detta. Den positiva effekten av 
musik på kroppens psykiska hälsa behövs inte längre diskuteras. Musikterapi 
anses som ett lovande behandlingsalternativ för patienter med psykisk ohälsa 
som ångest och depression. I nuläget finns det framför allt ett stort behov av fler 
randomiserade studier med flera hundratals deltagare i området musikterapi och 
utmattning. Musikterapi är en behandlingsmöjlighet som har en mycket låg 
biverkningsprofil. Det är ett behandlingsalternativ som lätt kan komma till 
användning inom primärvården och borde vara en del av ett multimodalt 
rehabiliteringskoncept på vårdcentralerna. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1  Formulär rekrytering utmattningspatienter vårdcentral 
Sundsvall 

Bilaga 2  Formulär rekrytering utmattningspatienter vårdcentral 
Stockholm 

Bilaga 3  Formulär uppföljning av patienter med utmattning 
vårdcentral Sundsvall 

Bilaga 4  Formulär uppföljning av patienter med utmattning som 
genomgick musikterapi på vårdcentral Stockholm 

Bilaga 5  Utmattnings formulär, KEDS 

Bilaga 6  Depressions skattnings formulär, MADRS-S 

Bilaga 7  Skattning av stressen, SCI-93 

Bilaga 8  Skattningsformulär livskvalitet, BBQ 





 

 

 



Undersökning+av+
sjukdomsförloppet+hos+patienter+med+utmattning+

+
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Jag!heter!Dana!och!utbildar!mig!till!musikterapeut!på!KMH!(Kungliga!Musikhögskola)!i!
Stockholm.! Musikterapiutbildningen! avslutas! med! ett! magisterarbete.! I! mitt!
magisterarbete! skulle! jag! vilja! fokusera! på! användning! av! musikterapi! hos! patienter!
med! utmattning.! Samtidig! undersöker! och! jämför! jag! utvecklingen! av! det! psykiska!
måendet!hos!patienter!med!utmattning,!med!eller!utan!stöd!av!kurator/psykolog.!!
!
Jag! är! tacksam! om! du! kunde! ta! din! tid! och! fylla! i! dessa! 5! frågeformulär! innan! eller! i!
samband!med!din!första!läkare/psykolog/kurator!kontakt,!samt!vid!uppföljning!efter!10!
veckor.!!!
!
OBS:!Var!god!och!lämna!tillbaka!dessa!formulär!till!din!läkare/psykolog/kurator.!
!
!
Tack!så!mycket!för!din!medverkan.!!
!
!
!
!
Belöning!
!
Två!biobiljetter!lottas!ut!mellan!deltagare!som!har!lämnat!in!ifyllda!formulär!vid!båda!
tillfällen.!
!
!
!
!
!
!
!
Kontakt!
Vid!frågor!eller!funderingar!ber!jag!dig!att!kontakta!mig:!

!
Dana!Schwarze!070R5562816,!dana.schwarze@gmail.com!

!



Frågeformulär,till,deltagare,av,utmattningsundersökning,
!
!
Namn:____________________________________________________________________________!
!
Yrke:______________________________________________________________________________!
!
Diagnos!utmattning!sedan!______________________________________________________!
!
Andra!former!av!psykisk!ohälsa?!
!
Nej!!0!
!
Ja!!!!!0! ! vilka:!______________________________________________________________!
!
!
Andra!tidigare!sjukdomar?!
!
Nej!!0!
!
Ja!!!!!0! ! vilka:!______________________________________________________________!
!
Kurator/psykologkontakt?!
!
Nej!0! ! ! ! !
!
!Ja!!0! ! sedan_______________________________________________________________!
!
Sjukskriven:!!!
!
Nej!0! ! ! ! !
!
!Ja!!0! ! sedan______________________________!!med_______________%!
!
!
Andra!pågående!terapier?!
!
Nej!0! ! ! ! !
!
!Ja!!0! ! !
vilken!____________________________sedan__________med______planerade!gånger!
!
!
!
!

!
Tack!för!din!medverkan!!!!!!Mvh,!!Dana!Schwarze!



Användning(av(musikterapi(hos(patienter(med(utmattning(
(

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Jag!heter!Dana!och!utbildar!mig!till!musikterapeut!på!KMH!(Kungliga!Musikhögskola)!i!
Stockholm.! Musikterapiutbildningen! avslutas! med! ett! magisterarbete.! I! mitt!
magisterarbete! skulle! jag! vilja! fokusera! på! användning! av! musikterapi! hos! patienter!
med!utmattning.!
Jag!skulle!vilja!undersöka!hur!musikterapin!påverkar!det!psykiska!måendet!och!härmed!
sjukdomsförloppet.!
!
Jag! är! tacksam! om! du! kunde! ta! din! tid! och! fylla! i! dessa! 5! frågeformulär! innan! eller! i!
samband!med!din!första!kontakt!med!musikterapin!samt!efter!din!sista!session.!!
!
OBS:!Var!god!och!lämna!tillbaka!dessa!formulär!till!din!terapeut.!
!
Tack!så!mycket!för!din!medverkan.!!
!
!
!
Belöning!
Två!biobiljetter! lottas!ut!mellan!deltagare!som!har! lämnat! in! ifyllda! formulär!vid!båda!
tillfällen.!
!
!
!
!
!
!
Kontakt!
Vid!frågor!eller!funderingar!ber!jag!dig!att!kontakta!mig:!
!

Dana!Schwarze,!070P5562816,!dana.schwarze@gmail.com!
!
!
!



Frågeformulär,till,deltagare,av,utmattningsundersökning,
!
!
Namn:____________________________________________________________________________!
!
Yrke:______________________________________________________________________________!
!
Diagnos!utmattning!sedan!______________________________________________________!
!
Andra!former!av!psykisk!ohälsa?!
!
Nej!!0!
!
Ja!!!!!0! ! vilka:!______________________________________________________________!
!
!
Andra!tidigare!sjukdomar?!
!
Nej!!0!
!
Ja!!!!!0! ! vilka:!______________________________________________________________!
!
Kurator/psykologkontakt?!
!
Nej!0! ! ! ! !
!
!Ja!!0! ! sedan_______________________________________________________________!
!
Sjukskriven:!!!
!
Nej!0! ! ! ! !
!
!Ja!!0! ! sedan______________________________!!med_______________%!
!
!
Andra!pågående!terapier,!t!ex!musikterapi?!
!
Nej!0! ! ! ! !
!
!Ja!!0! ! !
vilken!_____________________________sedan___________med______planerade!gånger!
!
!
Några!musikaliska!förkunskaper?!
!
Nej!0!
!
Ja!!!!0!! ! vilka:!_____________________________________________________________!
!

!
Tack!för!din!medverkan!!!!!!Mvh,!!Dana!Schwarze!



Frågeformulär,till,deltagare,av,utmattningsundersökning,
!
!
Namn:____________________________________________________________________________!
!
Yrke:______________________________________________________________________________!
!
!
!
Sjukskriven?!!
!
Nej,!inte!i!samband!med!utmattningen! !
!
Nej,!jobbar!sedan:_________________________med_100%________________ ! !
!
Ja!!!!!!!!!!!!!!!! sedan______________________________!!med_______________%!
!
!
Kurator/psykologkontakt?!
!
Nej! ! ! ! !
!
Ja!!!!!
!
!
Andra!pågående!terapier?!
!
Nej!! ! ! ! !
!
!Ja!!!
!
Vilken,!vilka?!________________________med_________gånger!per!vecka,!i____________veckor!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Tack!för!din!medverkan!!!!!!Mvh,!!Dana!Schwarze!

!



Frågeformulär,till,deltagare,av,utmattningsundersökning,
!
!
Namn:____________________________________________________________________________!
!
Yrke:______________________________________________________________________________!
!
!
Sjukskriven?!!
!
Nej,!inte!i!samband!med!utmattningen! !
!
Nej,!jobbar!sedan:_________________________med_100%________________ ! !
!
Ja!!!!!!!!!!!!!!!! sedan______________________________!!med_______________%!
!
!
Kurator/psykologkontakt?!
!
Nej! ! ! ! !
!
Ja!!!!!
!
Musikterapi?!
!
Nej!! ! ! ! !
!
!Ja!! med_________________gånger!per!vecka,!i____________veckor!
!
!
Deltagande!i!musikterapin!bidrog!till!en!snabbare!återhämtning?!
!
Nej! ! ! ! !
!
Ja!!!!
!
!
!
!

Tack!för!din!medverkan!!!!!!Mvh,!!Dana!Schwarze!
!
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KEDS 
 
 
 
 

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 
 
 
Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså 
att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna.  
 
Formuläret innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden. 
Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt 
uttalat obehag. 
 
Sätt ett kryss i rutan framför det svarsalternativ som du tycker bäst stämmer med hur 
du mått de senaste två veckorna. (Se exemplet här nedan.) 
 
 

 0 
 

 1 
 

X 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 
Om du vill göra en ändring – fyll då hela den rutan du kryssat i och sätt krysset i den 
ruta du önskar. (Se exemplet här nedan.) 
 

 0 
 

X 1 
 

 2 
 
 
 
Om du vill förklara/förtydliga någonting skriv då detta på anteckningssidan som 
finns sist i formuläret. 
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1 Koncentrationsförmåga 
 
Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera dig. Tänk igenom hur du 
fungerar vid olika sysslor som kräver olika grad av koncentrationsförmåga, t ex läsning av komplicerad text, lätt 
tidningstext och TV-tittande.  
 

 0 Jag har inte svårt att koncentrera mig utan läser, tittar på TV och för samtal som vanligt. 
 

 1 
 

 2 Jag har ibland svårt att hålla tankarna samlade på sådant som normalt skulle fånga min 
uppmärksamhet. 

 3 
 

 4 Jag har ofta svårt att koncentrera mig. 
 

 5 
 

 6 Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting. 
 
 
2 Minne  
 
Här ber vi dig beskriva din förmåga att komma ihåg saker. Tänk efter om du har svårt att komma ihåg namn, 
datum eller vardagliga ärenden. 
 

 0 Jag kommer ihåg namn, datum och ärenden jag ska göra. 
 

 1 
 

 2 Det händer att jag glömmer bort sådant som inte är så viktigt men om jag skärper mig minns jag 
för det mesta. 

 3 
 

 4 Jag glömmer ofta bort möten eller namnen på personer som jag känner mycket väl. 
 

 5 
 

 6 Jag glömmer dagligen bort betydelsefulla saker eller saker som jag skulle gjort. 
 
 
3 Kroppslig uttröttbarhet  
 
Frågan gäller hur du har det med din fysiska ork. Känner du dig t.ex. mer fysiskt trött än vanligt efter vardagliga 
sysslor eller någon form av kroppsansträngning? 
 

 0 Jag känner mig som vanligt och utför fysiska aktiviteter som ingår i vardagen eller tränar som jag  
brukar. 

 1 
 

 2 Jag känner att fysiska ansträngningar är mer tröttande än normalt men rör mig ändå som vanligt 
i det avseendet. 

 3 
 

 4 Jag har svårt att orka med kroppsansträngning. Det fungerar så länge jag rör mig i normal takt men  
jag klarar inte att öka takten utan att bli darrig och andfådd. 

 5 
 

 6 Jag känner mig mycket svag och orkar inte ens att röra mig kortare sträckor. 
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KOM IHÅG, att bedömningen gäller de senaste två veckorna. 
 
4 Uthållighet 
 
Här vill vi att du tänker efter hur din uthållighet är och om du blir lättare psykiskt trött än vanligt i olika 
vardagliga situationer. 
 

 0 Jag har lika mycket energi som vanligt. Jag har inga särskilda svårigheter att genomföra mina 
vardagliga sysslor. 

 1 
 

 2 Jag klarar av att genomföra vardagliga sysslor men det går åt mer energi och jag blir fortare trött 
än vanligt. Jag behöver ta pauser oftare än vanligt. 

 3 
 

 4 Jag blir onormalt trött av att försöka utföra mina vardagssysslor och umgänge med andra människor 
tröttar ut mig. 

 5 
 

 6 Jag orkar inte göra någonting. 
 
 
5 Återhämtning  
 
Här ber vi dig beskriva hur väl och hur snabbt du återhämtar dig psykiskt och fysiskt när du har blivit uttröttad. 
 

 0 Jag behöver inte vila under dagen. 
 

 1  
 

 2 Jag blir trött under dagen men det räcker med en liten paus för att jag ska återhämta mig. 
 

 3  
 

 4 Jag blir trött under dagen och behöver långa pauser för att bli piggare. 
 

 5  
 

 6 Det spelar ingen roll hur mycket jag vilar, det är som om jag inte kan ladda om mina batterier. 
 
6 Sömn 
 
Här ber vi dig beskriva hur du sover. Tänk efter hur god sömnen varit och/eller om du känt dig utsövd under de 
senaste två veckorna. Bedömningen skall avse hur du faktiskt sovit, oavsett om du tagit sömnmedel eller ej.  
 

 0 Jag sover gott och tillräckligt länge för mina behov och känner mig för det mesta utvilad när jag 
vaknar. 

 1  
 

 2 Ibland sover jag oroligare eller vaknar under natten och har svårt att somna om. Det händer att jag  
inte känner mig utsövd efter en natts sömn. 

 3  
 

 4 Jag sover ofta oroligt eller vaknar under natten och har svårt att somna om. Det händer ofta att jag  
inte känner mig utsövd efter en natts sömn.. 

 5  
 

 6 Jag sover oroligt eller vaknar varje natt och har svårigheter att somna om. Jag känner mig aldrig 
utvilad eller utsövd när jag vaknar. 
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KOM IHÅG, att bedömningen gäller de senaste två veckorna. 
 
7   Överkänslighet för sinnesintryck  
 
Frågan gäller om du tycker att något eller några av dina sinnen blivit mer känsliga för intryck. T.ex. ljud, ljus, dofter eller 
beröring. 
 

 0 Jag tycker inte att mina sinnen är känsligare än vanligt. 
 

 1  
 

 2 Det händer att ljud, ljus eller andra sinnesintryck känns obehagliga. 
 

 3  
 

 4 Jag upplever ofta ljud, ljus eller andra sinnesintryck som störande eller obehagliga. 
 

 5  
 

 6 Ljud, ljus eller andra sinnesintryck stör mig så mycket att jag drar mig undan för att mina sinnen ska  
få vila. 

 
8 Upplevelsen av krav  
 
Här ber vi dig ta ställning till hur du reagerar på krav som du upplever ställs på dig i vardagen. Kraven kan komma från 
omgivningen eller dig själv. 
 

 0 Jag gör det jag ska eller vill göra utan att uppleva det som särskilt krävande eller besvärligt. 
 

 1  
 

 2 Vardagliga situationer som jag tidigare hanterat utan särskilda problem kan ibland kännas krävande 
och orsaka obehag eller få mig att bli lättare stressad än vanligt. 

 3  
 

 4 Situationer som jag tidigare hanterat utan problem känns nu ofta krävande och orsakar ett starkt 
obehag eller en stark stress. 

 5  
 

 6 Det mesta känns krävande och jag klarar inte av att hantera det överhuvudtaget. 
 
9 Irritation och ilska  
 
Frågan gäller hur lättirriterad eller arg du känner dig inombords oavsett om du visat något utåt eller ej. Tänk särskilt efter hur 
lättväckt din irritation varit (”kort stubin”), i förhållande till vad som utlöst den, och på hur ofta och hur intensivt du känt dig 
arg eller irriterad. Om du överhuvudtaget inte kan känna några sådana känslor, skall du sätta din markering vid 0. 
 

 0 Jag känner mig inte särskilt lättirriterad. 
 

 1  
 

 2 Jag känner mig mer otålig eller lättirriterad än vanligt men det går också snabbt över. 
 

 3  
 

 4 Jag blir lättare arg eller provocerad än vanligt. Ibland förlorar jag fattningen på ett sätt som inte är 
normalt för mig. 

 5  
 

 6 Jag känner mig ofta alldeles rasande invärtes och måste anstränga mig till det yttersta för att 
behärska mig. 
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MADRS självskattning

Skattningsinstrumentet består av nio frågor där man kan få mellan 0 till 6 poäng (så
teoretiskt kan man ha mellan 0-54 poäng totalt). Ju högre poäng desto mer
deprimerad. Instrumentet är mycket väl studerat och används i många
vetenskapliga utvärderingar av depression världen över.
Avsikten med formuläret är att ge en detaljerad bild av ditt nuvarande sinnestillstånd.
Vi vill alltså att du skall försöka gradera hur du mått under de senaste tre dygnen.

Formuläret innehåller en rad påståenden om hur man kan må i olika avseenden.
Påståendena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till
maximalt uttalat obehag.

Välj det alternativ som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste

tre dagarna. Klicka endast i ett alternativ per fråga.Tänk inte alltför länge, utan
försök arbeta snabbt.

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale

Här ber vi dig beskriva din sinnesstämning, om du känner dig ledsen,
tungsint eller dyster till mods. Tänk efter hur du har känt dig de
senaste tre dagarna, om du har skiftat i humöret eller om det
har varit i stort sett detsamma hela tiden, och försök särskilt
komma ihåg om du har känt dig lättare till sinnes om det har hänt
något positivt.

0  Jag kan känna mig glad eller ledsen, allt efter omständigheterna.
1 -
2 Jag känner mig nedstämd för det mesta, men ibland kan det kännas lättare.
3 -
4 Jag känner mig genomgående nedstämd och dyster. Jag kan inte glädja mig
   åt sådant som vanligen skulle göra mig glad.
5 -
6 Jag är totalt nedstämd och olycklig att jag inte kan tänka mig värre.

Här ber vi dig markera i vilken utsträckning du haft känslor av inre spänning,
olust och ångest eller odefinierad rädsla under de senaste tre dagarna.
Tänk särskilt på hur intensiva känslorna varit, och om de kommit och gått
eller funnits hela tiden.

0   Jag känner mig mestadels lugn.
1  -
2  Ibland har jag obehagliga känslor av inre oro.
3  -
4 Jag har ofta en känsla av inre oro som ibland kan bli mycket stark, och som
   jag måste anstränga mig för att bemästra.
5  -
6  Jag har fruktansvärda, långvariga eller outhärdliga ångestkänslor.

2. Oroskänslor

1. Sinnesstämning

Sidan 1
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Här ber vi Dig beskriva hur bra du sover. Tänk efter hur länge du sovit och
hur god sömnen varit under de senaste tre nätterna. Bedömningen skall
avse hur du faktiskt sovit, oavsett om du tagit sömnmedel eller ej.
Om du sover mer än vanligt, sätt din markering vid 0.

0 Jag sover lugnt och bra och tillräckligt länge för mina behov. Jag har inga
   särskilda svårigheter att somna.
1 -
2 Jag har vissa sömnsvårigheter. Ibland har jag svårt att somna eller sover
   ytligare eller oroligare än vanligt.
3 -
4 Jag sover minst två timmar mindre per natt än normalt. Jag vaknar ofta
   under natten, även om jag inte blir störd.
5 -
6 Jag sover mycket dåligt, inte mer än 2-3 timmar per natt.

Här ber vi dig ta ställning till hur din aptit är, och tänka efter om den
på något sätt skilt sig från vad som är normalt för dig. Om du skulle ha
bättre aptit än normalt, markera då det på 0.

0 Min aptit är som den brukar vara.
1 -
2 Min aptit är sämre än vanligt.
3 -
4 Min aptit har nästan helt försvunnit. Maten smakar inte och jag måste tvinga mig att äta.
5 -
6 Jag vill inte ha någon mat. Om jag skall få någonting i mig, måste jag övertalas att äta.

Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och
koncentrera dig på olika aktiviteter. Tänk igenom hur du fungerar vid olika
sysslor som kräver olika grad av koncentrationsförmåga, t ex läsning av
komplicerad text, lätt tidningstext och TV-tittande.

0 Jag har inga koncentrationssvårigheter.
1 -
2 Jag har tillfälligt svårt att hålla tankarna samlade på sådant som normalt skulle
   fånga min uppmärksamhet (t ex läsning eller TV-tittande).
3 -
4 Jag har påtagligt svårt att koncentrera mig på sådant som normalt inte kräver
   någon ansträngning från min sida (t ex läsning eller samtal med andra människor).
5 -
6 Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting.

3. Sömn

4. Matlust

5. Koncentrationsförmåga
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Här ber vid dig försöka värdera din handlingskraft. Frågan gäller om du har
lätt eller svårt för att komma igång med sådant du tycker du bör göra,
och i vilken utsträckning du måste över vinna ett inre motstånd när du
skall ta itu med något.

0 Jag har inga svårigheter med att ta itu med nya uppgifter.
1 -
2 När jag skall ta itu med något, tar det emot på ett sätt som inte är normalt för mig.
3 -
4 Det krävs en stor ansträngning för mig att ens komma igång med enkla uppgifter
   som jag vanligtvis utför mer eller mindre rutinmässigt.
5 -
6 Jag kan inte förmå mig att ta itu med de enklaste vardagssysslor.

Här ber vi dig ta ställning till hur du upplever ditt intresse för omvärlden
och för andra människor, och för sådana aktiviteter som brukar bereda dig
nöje och glädje.

0 Jag är intresserad av omvärlden och engagerar mig i den, och det bereder mig
   både nöje och glädje.
1 -
2 Jag känner mindre starkt för sådant som brukar engagera mig. Jag har  svårare
   än vanligt att bli glad eller svårare att bli arg när det är befogat.
3 -
4 Jag kan inte känna något intresse för omvärlden, inte ens för vänner och bekanta.
5 -
6 Jag har slutat uppleva några känslor. Jag känner mig smärtsamt likgiltig även för
   mina närmaste.

Frågan gäller hur du ser på din egen framtid och hur du uppfattar ditt eget
värde. Tänk efter i vilken utsträckning du ger dig självförebråelser, om du
plågas av skuldkänslor, och om du oroat dig oftare än vanligt för t ex din
ekonomi eller din hälsa.

0 Jag ser på framtiden med tillförsikt. Jag är på det hela taget ganska nöjd med mig själv.
1 -
2 Ibland klandrar jag mig själv och tycker att jag är mindre värd än andra.
3 -
4 Jag grubblar ofta över mina misslyckanden och känner mig mindervärdig eller dålig,
   även om andra tycker annorlunda.
5 -
6 Jag ser allting i svart och kan inte se någon ljusning. Det känns som om jag var en
   alltigenom dålig människa, och som om jag aldrig skulle kunna få någon förlåtelse för
   det hemska jag gjort.

6. Initiativförmåga

7. Känslomässigt engagemang

8. Pessimism
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Frågan gäller din livslust, och om du känt livsleda. Har du tankar på självmord,
och i så fall, i vilken utsträckning upplever du detta som en verklig utväg?

0 Jag har normal aptit på livet.
1 -
2 Livet känns inte särskilt meningsfullt men jag önskar ändå inte att jag vore död.
3 -
4 Jag tycker ofta det vore bättre att vara död, och trots att jag egentligen inte önskar
   det, kan självmord ibland kännas som en möjlig utväg.
5 -
6 Jag är egentligen övertygad om att min enda utväg är att dö, och jag tänker mycket
   på hur jag bäst skall gå tillväga för att ta mitt eget liv.

9. Livslust Sidan 4
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BBQ#får#användas#fritt#och#utan#kostnad#av#forskare#och#kliniker.#
För#mer#information,#besök#www.bbqscale.com#

Brunnsviken*Brief*Quality*of*life*scale*(BBQ)*

Nedan#följer#12#frågor#om#hur#du#upplever#din#livskvalitet.#Vi#undrar#dels#hur#nöjd#du#är#med#olika#
områden#av#livet,#samt#hur#viktigt#respektive#livsområde#är.#Ringa#in#den#siffran#som#bäst#
överensstämmer#med#din#upplevelse.#

##
**

Instämmer*
inte*alls*

* Instämmer*
fullständigt*

1# Jag#är#nöjd#med#min*fritid:#jag#
har#möjlighet#att#göra#det#jag#vill#
för#att#slappna#av#och#roa#mig.#

0# 1# 2# 3# 4#

2# Min#fritid#är#viktig#för#min#
livskvalitet.#

0# 1# 2# 3# 4#

3# Jag#är#nöjd#med#hur#jag#ser*på*
livet:#jag#vet#vad#som#betyder#
mycket#för#mig,#vad#jag#tror#på#
och#vad#jag#vill#göra#med#mitt#liv.#

0# 1# 2# 3# 4#

4# Hur#jag#ser*på*livet#är#viktigt#för#
min#livskvalitet#

0# 1# 2# 3# 4#

5# Jag#är#nöjd#med#mina#möjligheter#
att#få#vara#kreativ:#att#få#använda#
min#fantasi#i#vardagen,#inom#en#
hobby,#på#jobbet#eller#i#studier.#

0# 1# 2# 3# 4#

6# Att#få#vara#kreativ#är#viktigt#för#
min#livskvalitet.# 0# 1# 2# 3# 4#

7# Jag#är#nöjd#med#mitt#lärande:#jag#
har#möjlighet#och#lust#att#lära#
mig#nya#spännande#saker#och#
färdigheter#som#intresserar#mig.#

0# 1# 2# 3# 4#

8# Lärande#är#viktigt#för#min#
livskvalitet.# 0# 1# 2# 3# 4#

9# Jag#är#nöjd#med#vänner*och*
vänskap:#jag#har#vänner#som#jag#
umgås#med#och#som#stöttar#mig#
(så#många#vänner#som#jag#vill#ha#
och#behöver).#

0# 1# 2# 3# 4#

10# Vänner*och*vänskap#är#viktigt#för#
min#livskvalitet.# 0# 1# 2# 3# 4#

11# Jag#är#nöjd#med#mig*själv*som*
individ:#jag#tycker#om#och#
respekterar#mig#själv.#

0# 1# 2# 3# 4#

12# Att#jag#är#nöjd#med#mig*själv*
som*individ#är#viktigt#för#min#
livskvalitet.#

0# 1# 2# 3# 4#

#


