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Abstract 

 

Title: Music therapy for Huntington's disease - a study on opportunities based on research 
findings and best practices. 

This study aims to investigate how music therapy can be helpful as treatment for patients with 
Huntington´s disease. Qualitative interviews form the basis of the investigation. Five 
informants participated in the study and all of them had different points of entry to the subject. 

The results from the interviews provide knowledge about Huntington´s disease and music 
therapy and how you can combine knowledge from these two fields to expand treatment 
possibilities. A detailed explanation of the diagnosis is given, which means a better 
understanding of the symptoms and of the course of the disease. Furthermore it describes how 
a music therapeutic work functions and what general effects it might have as treatment. 

Conclusions could be drawn from the results that in many ways music therapy can be a 
helpful treatment in the case of Huntington´s disease. Finally a proposal for further research in 
view of what is revealed in this study is presented. 

 

Keywords: Huntington´s disease, music therapy, psychiatry, neurology, psychiatric treatment 
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Sammanfattning 

 

Titel: Musikterapi vid Huntingtonssjukdom – en studie om möjligheter baserad på 
forskningsrön och beprövad erfarenhet. 

Denna studie syftar till att undersöka på vilket sätt musikterapi kan vara till hjälp vid 
Huntingtons sjukdom. Kvalitativa intervjuer ligger till grund för den undersökning som 
genomförts. Fem informanter deltog i studien och samtliga av dem hade olika ingång till 
ämnet.  

Resultatet från intervjuerna ger kunskap om Huntingtons sjukdom och musikterapi samt hur 
man utifrån de kunskaperna kan skräddarsy ett behandlingsprogram. En ingående förklaring 
av diagnosen ges för att ge ökad förståelse för symptom och sjukdomsförlopp. Vidare 
beskrivs hur musikterapeutiskt arbete fungerar och vilken verkan det allmänt kan få som 
behandlingsmetod.  

Slutsatser som kunnat dras från studien är att musikterapi på många sätt bör kunna vara till 
hjälp vid Huntingtons sjukdom. Avslutningsvis presenteras ett förslag på fortsatt forskning. 

 

Sökord: Huntingtons sjukdom, musikterapi, psykiatri, neurologi, psykiatriska 
behandlingsmetoder  
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Förord 

Stort tack till alla som trott på mig och som på ett eller annat sätt bidragit till att jag kunnat 
genomföra mitt examensarbete.  

 

Speciellt TACK till: 

 

Jakob – Min livskamrat och bästa vän. Du är fantastisk! Tack för all din kärlek, alla kloka råd, 
allt ditt tålamod och ditt stora stöd. I am the luckiest. Jag älskar dig!   

Maria – Du har ett hjärta av guld! Du anar inte vad din omsorg, din gedigna kunskap och din 
inspiration betyder för mig! Tack för att du tagit emot mig med öppna armar!  

Lars, Peter, Mikael, Maria och Åsa som så villigt ställde upp som informanter i denna studie. 
Jag är så tacksam för allt ni bidragit med! 

Mamma & Pappa – Ni är bäst! Jag är så glad att jag är er dotter. Tack för er kärlek och ert 
stöd - utan er hade jag aldrig orkat!  

Mina bröder – Ni är otroliga! Er syster är lyckligt lottad! 

Övrig släkt och vänner - Stort TACK för allt! 

Tack också till Gunnar för kloka råd och stöttning!  
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1 Inledning 

Sedan många år tillbaka har jag haft ett brinnande engagemang för musikterapi. Musikens 
förmåga att beröra samt påverka människor är otroligt fascinerande och intressant. Jag började 
i tidiga år med att ha musikstunder på olika former av vårdboenden. Genom det arbetet har jag 
fått se och vidare förstått vilken kraft det finns i musiken. Vid flera tillfällen har jag fått erfara 
hur musikens kraft gett sig uttryck på olika sätt och det är alltid lika fascinerande när det sker. 
Jag har upplevt hur människor, som av olika anledningar inte talar längre plötsligt börjar 
sjunga med när de hör välkända melodier. Vidare har jag sett musikens förmåga att få igång 
fysisk aktivitet som är blockerad eller skadad. Dessa erfarenheter har gjort mig övertygad om 
att musiken behövs som verktyg i olika former av behandling. 

För några år sedan fick jag möjlighet att följa Mikael Ramel i hans arbete på som 
musikterapeut i Örebro. Denna tid var otroligt lärorik och givande. Här fick jag ytterligare 
erfarenheter som påvisade musikens förmåga att hela och hjälpa människor till välmående.  

Att välja ämne inför mitt examensarbete har inte varit svårt. Jag visste att jag ville skriva om 
musikterapi och studera hur man arbetar med någon speciell form av problematik. Då 
Huntingtons sjukdom finns i min närhet kändes det otroligt spännande att undersöka hur 
musikterapi kan vara till hjälp vid denna diagnos. 

Huntingtons sjukdom är en ärftlig neuropsykiatrisk sjukdom som uppkommer vid en mutation 
i en gen vilket orsakar sjukdomen. Genom att de symptom som framträder är av både fysisk 
och psykisk karaktär blir sjukdomen väldigt komplex vilket innebär stort lidande för den som 
drabbas.  

Syftet med detta arbete är att undersöka på vilket sätt musikterapi skulle kunna användas vid 
behandling av Huntingtons sjukdom. Min förhoppning är att studien ska resultera i något som 
kan bli till nytta och glädje för de människor som lider av denna diagnos.    
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2 Syfte  

Syftet med denna studie är att ge ökad kunskap om Huntingtons sjukdom och genom det 
skapa underlag för att kunna utforma ett musikterapeutiskt arbete för patienter som drabbats 
av diagnosen. För att kunna påvisa detta är kännedom om Huntingtons sjukdom samt 
innebörden av den mycket viktig. Vidare krävs insikt om vad musikterapi handlar om och hur 
den kan användas i olika sammanhang. Studien syftar till att ge ökat kunnande om dessa 
ämnen och via det kunna besvara den aktuella forskningsfrågan.  

2.1 Frågeställning 

Den forskningsfråga som studien söker besvara är: 

• På vilket sätt skulle musikterapi kunna användas vid behandling av Huntingtons 
sjukdom?  
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3 Teori 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de teoretiska utgångspunkter och den forskning 
som min undersökning kommer ha som grund. Kapitlet inleds med ett avsnitt rörande 
Huntingtons sjukdom med en redogörelse och sammanfattning av sjukdomsproblematiken. 
Därefter följer ett avsnitt om musikens representation i hjärnan. Vidare kommer ett avsnitt om 
musikterapi och dess olika inriktningar där jag även sammanför dessa båda och pekar på det 
som jag senare kommer bygga vidare på under min forskningsprocess. Med anledning av att 
inga tidigare studier finns dokumenterade angående musikterapeutiskt arbete med 
Huntingtons sjukdom så har jag valt att ge exempel från arbete med liknande 
sjukdomsproblematik. I enlighet med detta kommer jag avsluta mitt teorikapitel med ett 
avsnitt om musikterapeutiskt behandlingsarbete vid Parkinsons sjukdom.  

Den litteratur som finns utgiven angående Huntingtons sjukdom är begränsad och inaktuell. 
Med anledning av detta har jag tvingats grunda min teorigenomgång av diagnosen på andra 
källor. Teoridelen bygger i huvudsak på resultat från mina intervjuer med två av 
informanterna, Björkqvist och Petersén, för att kunna ge en så aktuell och relevant 
beskrivning av sjukdomen som möjligt. På detta sätt utnyttjar jag en del av resultatet till att 
komplettera teorigenomgången, där denna var ofullständig.  

3.1 Huntingtons sjukdom  

Huntingtons sjukdom är en ärftlig neurologisk åkomma som orsakas av en mutation på den 
fjärde kromosomen vilket leder till att nervceller i hjärnan dör. Sjukdomen är degenerativ 
(funktioner i celler, vävnader eller organ nedsätts/upphör) och progressiv (gradvis ökande) 
och den karakteriseras bland annat av ofrivilliga ryckiga rörelser som ger ett dansant uttryck.  

I folkmun har Huntingtons sjukdom ända sedan 1500-talet även benämnts som danssjukan. 
Anledningen till detta är att ett dansliknande rörelsemönster ofta uppstår hos personer med 
Huntingtons sjukdom som en följd av de förändringar som sker i hjärnans centrum för 
motorik. Dessa delar av hjärnan är även påverkade vid Parkinsons sjukdom som har liknande 
karaktärsdrag som Huntingtons sjukdom. Diagnosen har fått sitt namn efter den amerikanske 
läkaren George Huntington som 1872 beskrev den för första gången i medicinisk litteratur.  

Huntingtons sjukdom innebär en nedbrytning på både det motoriska och det psykiska planet. 
Sjukdomssymptom uppstår i de flesta fall mellan trettio och fyrtiofem års ålder och försämras 
sedan gradvis under många år. Vanligtvis dröjer det mellan femton till tjugo år innan lidandet 
kommit till ett slut (http://www.hdsa.org/, 2009-11-22)  

Även en juvenil form av Huntingtons sjukdom existerar, vilket innebär att man kan utveckla 
sjukdomen i mycket unga år. Ungefär tio procent av de drabbade bär på den juvenila formen. 
Vid juvenil Huntington framträder sjukdomen annorlunda än vid den vuxna formen. Stelare 
rörelser samt ett mycket snabbare och aggressivare sjukdomsförlopp är kännetecken i detta 
fall. (http://www.hdsa.org/, 2009-11-22)   
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Det finns idag ingen effektiv behandling eller botemedel för sjukdomen men mycket 
forskning bedrivs för att lösa gåtan bakom diagnosen. I Sverige finns cirka 700 personer med 
sjukdomen och den är lika vanliga hos båda könen (Petersén, 2009-11-12). 

3.1.1 Neurologisk bakgrund  

Den del av hjärnan som påverkas mest vid Huntingtons sjukdom är den grupp av nervceller 
vid skallbasen som kallas de basala ganglierna. Dessa basala ganglier organiserar och styr 
våra muskeldrivna rörelser i kroppen vilket innebär att centrum för motorik är beläget här. 
Primära komponenter i de basala ganglierna är caudatus och putamen som tillsammans brukar 
benämnas som striatum (se bild nedan). Vid Huntingtons sjukdom är strukturerna i de basala 
ganglierna mycket mindre än normalt vilket beror på att nervceller i striatum är de första att 
dö allteftersom sjukdomen utvecklas (Björkqvist, 2009-10-23).  

 

 

(http://www.cognitiveneurosciencearena.com/brain-scans/dehaan06.asp) 

Genom att förstå de funktioner som ryms i de basala ganglierna och de sätt på vilka dessa 
funktioner är störda kan vi lättare begripa varför Huntingtons sjukdom påverkar människor 
som den gör. När man studerar bilder av den mänskliga hjärnans topografi ser man att den 
uppvisar olika lager med varierande färgton. Man brukar här tala om hjärnans gråa och vita 
substans. Den gråaktiga substansen som finns runt utsidan av hjärnan kallas för cortex eller 
hjärnbarken. Nervceller som utgör cortex kallas corticala nervceller. (Björkqvist, 2009-10-
23) 
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(http://www.humanillnesses.com/images/hdc_0000_0001_0_img0040.jpg) 

Cortex är uppdelad i olika områden varav ett är motor cortex (se bild ovan) som är ansvarig 
för planering och genomförande av kroppens rörelser. Man har funnit två vägar av 
nervkopplingar mellan motor cortex och basala ganglierna som styr samordningen av sådana 
rörelser. Då nervceller i striatum hos basala ganglierna dör under utvecklingen av Huntingtons 
sjukdom blir båda dessa vägar så småningom skadade. Förlusten av striatumceller utlöser en 
kedja av händelser som leder till allmän understimulering i motor cortex . Detta orsakar 
långsammare motoriska rörelser hos personer med Huntingtons sjukdom. Ytterligare en följd 
av celldöd i striatum innebär att andra delar av motor cortex överstimuleras istället för 
understimuleras. Denna överstimulering orsakar de oregelbundna, ryckiga rörelserna som 
också förknippas med Huntingtons sjukdom (Petersén, 2009-11-12). 

3.1.2 Huntingtin  

Inte mycket är känt om hur och varför specifika celler inom de basala ganglierna dör vid 
Huntingtons sjukdom men ny forskning visar på en förklaring till detta. Alla mänskliga celler 
innehåller ett protein som heter Huntingtin. Huntingtin är nödvändigt för vår utveckling och 
hjälper nervcellerna att fungera effektivt (Björkqvist, 2009-10-23).  

Liksom många protein innehåller Huntingtin aminosyran glutamin. Personer med Huntingtons 
sjukdom utvecklar i ett visst segment av proteinet ett överskott av glutamin. Detta överskott 
blir en upprepning som benämns CAG (den genetiska koden för aminosyran glutamin) vilken 
ingår i vår mänskliga DNA-kedja. Normalt sett har en människa allt från tio till trettiofem 
upprepningar av CAG för en fungerande form av Huntingtinproteinet. Vid Huntingtons 
sjukdom är upprepningarna från trettiosex och uppåt. Ju fler upprepningar, desto aggressivare 
och svårare sjukdomsförlopp. Antalet CAG- upprepningar i Huntingtongenen styr hur 
Huntingtinproteinet samverkar med proteiner i andra celler (Björkqvist, 2009-10-23).  

Effekterna av Huntingtons sjukdom verkar antyda att detta protein regelbundet interagerar 
med proteiner i hjärnans nervceller. Den ändrade formen av Huntingtinprotein stör 
interaktionen vilket i sin tur leder till att nervcellen dör. Genom upptäckten av detta kan man 
förklara varför Huntingtons sjukdom bara påverkar hjärnan trots att Huntingtinproteinet är 
närvarande i hela kroppen (Björkqvist, 2009-10-23).  
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3.1.3 Sjukdomsförloppet 

Huntingtons sjukdom är en progressiv sjukdom som börjar sin påverkan genom mycket små 
förändringar för att sedan utvecklas stegvis under många år. Man brukar dela in Huntingtons 
sjukdom i tre stadier och bilden nedan visar resultat av en studie som gjorts över hur hjärnans 
delar förändras under sjukdomens förlopp. Röd färg innebär liten förändring medan gul visar 
på omfattande förändring. Vissa områden av hjärnan synes nästan helt orörda i alla tre 
stadierna av sjukdomen medan andra genomgår stora förändringar (Petersén, 2009-11-12). 

 

( Rosas et al, 2008) 

Upplevelserna av insjuknandet är väldigt olika och varierande. Någon som insjuknar 
uppmärksammar först ändrat rörelsemönster, en annan tycker sig glömma bort saker medan 
en tredje känner sig deprimerad. Även fortskridandet av sjukdomen är mycket individuellt. 
Med anledning av detta finns det ingen drabbad som är i behov av exakt samma vård som 
någon annan även om vissa saker är lika. Personer med Huntingtons sjukdom kan visa ett 
brett spektrum av symptom som man brukar gruppera i tre olika kategorier: rörelse-, 
kognitiva - och psykiska symptom (Petersén, 2009-11-12). 

Några av de rörelsesymptom som Huntingtons sjukdom inkluderar är (som tidigare 
framkommit) muskelkramper, tics, stelhet, dålig balans, talsvårigheter och i slutskedet av 
sjukdomen även svårigheter att svälja vilket kan leda till betydande viktminskning. 
Okontrollerbara rörelser och plötsliga vridningar av kroppen är också vanliga symptom vid 
Huntingtons sjukdom. Dessa brukar benämnas "chorea". Balanssinnet påverkas mer och mer 
allt eftersom sjukdomen fortskrider, vilket innebär att den drabbade ofta faller om 
vederbörande inte har assistans. Förmågan att känna smärta förändras dock hos många av 
dessa personer så de upplever sällan att de får ont när de ramlar även om de kommer till skada 
(http://www.hdsa.org/, 2009-11-22). 

De förändringar som sker inom det kognitiva området (förändring av tankefunktioner med 
vilkas hjälp information hanteras) är oftast inte lika utpräglade och synliga som de gällande 
rörelseförmågan, men de innebär på många sätt ett större handikapp för den drabbade. Det 
mest betydande kognitiva symtomet vid Huntingtons sjukdom är den förändrade 
organisationen och generellt långsammare bearbetningen av information i hjärnan. Följden av 
detta är svårigheter att ta in och lära sig nya saker, att planera och prioritera samt allt som 
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berör "multitasking", det vill säga att uppmärksamma eller utföra flera saker samtidigt 
(Björkqvist, 2009-10-23).  

Personer med Huntingtons sjukdom har svårt att organisera inkommande och utgående ord i 
sina hjärnor, vilket innebär att många har svårt att kommunicera med andra. Som en följd av 
detta blir många av de drabbade mer och mer rigida i sitt tänkande med krav på att allt ska 
vara och ske på ett visst sätt. Förändring i temperament med arga utbrott, försämrat omdöme 
och otålighet är mycket vanligt. De kognitiva förändringarna påverkar också kontakten med 
omgivningen eftersom förmågan att ha ett fungerande känsloliv avtar gradvis under 
sjukdomsförloppet. Många av de personer som lider av Huntingtons sjukdom blir mycket 
påfrestande för sina nära. Långvariga och stabila relationer kan som en följd av detta skadas 
allvarligt eller i vissa fall helt förstöras (http://www.hdsa.org/, 2009-11-22).  

”Depression, ångest och sömnstörningar är de vanligaste psykiska symptomet inom 
Huntingtons sjukdom” (Petersén, 2009-11-12). Då den drabbade fortfarande har bevarad 
intelligens och kunskap på de flesta områden blir han/hon ständigt påmind om sin situation. 
Vetskapen om den destruktiva livsprognosen gör att depressionen utvecklas under hela 
sjukdomsförloppet. Andra symptom inkluderar personlighetsförändringar, apati, oro, 
irritation, besatthet av viss verksamhet (exempelvis handtvätt), delirium och mani. 
Sjukdomsförnekande är också ett vanligt symptom. Självmord eller försök till självmord 
förkommer ofta hos de personer som drabbats av Huntingtons sjukdom, vilket förutom 
depression även bottnar i bristande impulskontroll (Petersén, 2009-11-12). 

3.1.4 Sammanfattning 

Det som jag redogjort för i detta avsnitt kommer jag återknyta till såväl i den kommande 
resultatdelen som i resultatdiskussionen. Med anledning av det har jag valt att ge denna 
förklaring av sjukdomsförloppet och problematiken kring den redan här i mitt teorikapitel. 
Mycket av det som finns beskrivet här är viktigt att ha kännedom om för att förstå innebörden 
av Huntingtons sjukdom. Vidare är denna kunskap viktig för att förstå min studie om varför 
musikterapi skulle kunna vara till hjälp vid Huntingtons sjukdom.  

3.2 Musikens representation i hjärnan    

I boken Hemisfärernas musik skriver Fagius (2001) att ”alla människor i alla kulturer synes 
ha någon relation till musik” (sid. 10). Vi har alla en medfödd musikalisk förmåga som 
oavsett begåvning eller intresse ger oss ett individuellt förhållningssätt till musik. Var 
musiken ”sitter” någonstans är väldigt svårt att svara på men genom att få inblick i hjärnans 
struktur och hur den fungerar får man förståelse för musikens påverkan i oss. Fagius visar 
genom denna bild (yttersidan av vänster hjärnhalva) var olika förmågor är representerade i 
hjärnan. Genom att studera bilden nedan där olika centras placeringar kan man direkt 
uppmärksamma några av de områden i våra hjärnor som påverkas av musik.    
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(Fagius, 2001) 

Musikförmågan brukar ofta jämföras med vår språkliga förmåga. I vårt tal finns många av de 
grundläggande faktorerna som vi ofta förknippar med musik. Rytm, puls och tonalitet är några 
exempel på detta. Språkförmågan är, enligt Fagius lokaliserad till vår vänstra hjärnhalva som 
just därför brukar omnämnas som hjärnans dominanta hälft. Skada på vänster hjärnhalva 
brukar leda till afasi (språkstörning). Vi har två olika områden för språket i hjärnan: 
Wernickes area och Brocas area och de sammanförs av ett förbindelsesystem som heter 
Fasciculus arcuatus. I det förstnämnda partiet är vår språkförståelse belägen medan vi har vår 
språkliga uttrycksförmåga i det andra området. Nedan visas en beskrivning av detta: 

 

 

(Fagius, 2001) 

 

Bilden ovan visar även var vårt hörselcentrum är beläget. Örat och hörselförmågan är en 
absolut förutsättning för musik. Vår mänskliga hörsel är otroligt komplex och fascinerande. 
”Ägde inte människan den förmåga vi kallar hörseln skulle fenomenet musik aldrig ha 
uppstått” (Fagius, 2001, s.37). Alla intryck vi får via hörseln sparas och lagras i hjärnans 
minnesbank där är de bevaras hela livet (Fagius, 2001).  
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Minnet är en förutsättning för musikaliska erfarenheter och upplevelser. ”Vår förmåga att 
uppskatta musik bygger i hög grad på vår minnesförmåga. Vi tenderar att tycka bäst om den 
musik vi känner igen” (Fagius, 2001, s.50). Minnet brukar indelas i olika komponenter där var 
del har sin speciella funktion. En av våra minneskomponenter är procedurminnet. I 
procedurminnet har vi bevarat de moment som vi utför per automatik. Komplicerade 
rörelsemönster som vi tränat in bevaras här vilket innebär att vi inte behöver påminna oss om 
hur momentet utförs nästa gång vi ska göra det utan det går per automatik. Exempel på detta 
kan vara att cykla, knyta skosnöret eller spela ett instrument.  Episodminnet är en annan av 
våra minneskomponenter. I denna minnesbank bevaras upplevelser vi haft tidigare i livet 
(Fagius, 2001). 

3.2.1 Sammanfattning 

Detta avsnitt rörande musikens representation i hjärnan och var olika förmågor är lokaliserade 
kommer jag knyta an till i kommande kapitel. Mycket av de neurologiska förändringar som 
sker vid Huntingtons sjukdom berör delar av hjärnan som även beskrivs i detta avsnitt. Då 
mitt syfte är att studera musikterapins verkan på sjukdomen är det viktigt att förstå vad som 
händer i hjärnan när den påverkas av musik samt var denna påverkan sker. 

3.3 Musikterapi 

Musikterapi innebär att en utbildad musikterapeut använder sig av musik och/eller musikaliska 
element (ljud, rytm, melodi, harmoni) i en process avsedd att möjliggöra och främja kommunikation, 
relaterande, inlärning, mobilisering, uttryck och andra relevanta terapeutiska mål med syfte att 
tillgodose fysiska, emotionella, mentala, sociala och kognitiva behov. Musikterapi har som mål att ge 
individen möjlighet att utveckla resurser och/eller återerövra funktioner så att han eller hon kan uppnå 
bättre intra- och interpersonell integrering och förbättrad livskvalitet (www.musikterapi.se/index.html, 
2009-10-25). 

Dyreborg (1997) beskriver i sin bok Musikterapi att teorierna kring hur och varför musik 
påverkar oss så starkt har skiftat från tid till tid. Musikterapi som begrepp förekommer idag i 
en rad olika sammanhang och tyvärr råder ofta en stor otydlighet vad man egentligen menar 
med det. Termen används lite vårdslöst som begrepp för användande av musik inom så skilda 
områden som allmän musikverksamhet inom vård och omsorg, specialpedagogik, 
psykodynamiska inriktningar, olika typer av specialiserade musiklyssningsmetoder samt inom 
den speciella FMT-metoden (Funktionsinriktad musikterapi). Numera är det vanligare att 
skilja mellan olika former av musikutövande där musiken och musicerandet i sig utgör det 
huvudsakliga målet och musikterapi där musiken används som medel för att uppnå olika typer 
av behandlingseffekter (Dyreborg, 1997). 

För att en verksamhet ska få kallas musikterapi krävs att musiken i huvudsak används som 
medlet för att uppnå behandlingseffekt. Tydliga mål för behandlingen ska finnas uppsatta och 
generera i varaktig förbättring hos patienten. Musikterapeuter har en gedigen yrkesutbildning 
med examen vilket betyder att de ska kunna utföra behandlingen på ett betryggande sätt. 
Musikterapi är med anledning av detta en kvalificerad behandlingsform, som ställer höga 
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kvalifikationskrav på terapeuten. Behandling kan bedrivas likväl individuellt som i grupp och 
användas lika mycket i rehabilitering som i förebyggande syfte (Dyreborg, 1997).  

3.3.1 Musikterapeutiska arbetsmetoder och inriktningar 

Grunden i allt musikterapeutiskt arbete bygger på ett mänskligt möte. Varje patient är unik 
och kräver sin individuella behandling utifrån sitt särskilda behov. Med anledning av detta 
finns det inga gemensamma arbetsmodeller eller tillvägagångssätt som är karaktäristiska för 
arbetet med musikterapi. I boken En klingande bro beskriver Kim och Klockljung (1996) att 
det enda som är givet i alla former av terapeutisk verksamhet är processen. Varje process 
innehåller tre delar: kontakt, relation och kommunikation. Att skapa kontakt med patienten är 
det mest primära då förutsättningen för kommande samarbete börjar här. Under kontaktfasen 
kan terapeuten uppmärksamma klientens personliga ”grundrytmer” och ” den klangidentitet” 
vilka man kommer använda sig av framöver. När kontakt uppstått inleds relationsstadiet vari 
man utvecklar en trygg gemenskap genom att man skapar en dialog. Via dialogen försöker 
man stärka patientens självförtroende och självkänsla så att han/hon ser sina möjligheter mer 
än sina begränsningar. Kommunikation har nu uppstått och där fortsätter man arbetet för att 
komma framåt. Vanligtvis pågår behandlingsprocessen över lång tid vilket kräver kontinuitet, 
uthållighet och tålamod (Kim & Klockljung, 1996).  

Inom musikterapin finns två huvudinriktningar: psykodynamisktinriktad respektive 
funktionsinriktad terapi. Skillnaden mellan dessa inriktningar ligger till största delen i sättet 
man arbetar på men även i tankesättet i mötet med patienter finns olikheter. Psykodynamiskt 
inriktade musikterapeuter arbetar med det neurologiska i fokus genom att väcka känslor och 
på så sätt frigöra psykiska blockeringar som kan påverkar negativa psykiska tillstånd. 
Musiken och den musikaliska kommunikationen är de medel man använder sig av. 
Utgångspunkten är att ha ett salutogent förhållningssätt, vilket syftar till att hitta det friska i 
varje människa och använda sig av samt utveckla det. Man fokuserar på patientens 
möjligheter istället för begränsningar (www.musikterapi.se/index.html, 2009-10-25). Den 
psykodynamiskt inriktade musikterapin används inom en mängd olika 
sjukdoms/diagnosområden. Några exempel är autism, förvärvade hjärnskador och psykisk 
problematik. 

Funktionsinriktad musikterapi beskrivs av Granberg (1997) i boken FMT-metoden – en 
beskrivning och granskning av en musikterapeutisk metod. Metoden används enligt Granberg 
för att perceptuellt och motoriskt uppnå en högre funktionsnivå. Denna behandlingsmetod 
utgår från det neuromuskulära, där musik och musikkommunikation är medel för att locka 
fram motorisk aktivitet. Exempel på diagnoser där denna inriktning haft framgång är stroke, 
cp-skada, dyslexi och demens. (Granberg, 1997) 
 
FMT - metoden är en mycket strukturerad metod där man följer en viss mall under 
behandlingsarbetet. Materialet består av ett 30-tal olika musikkoder som anpassas efter 
individens utvecklingsnivå och stimulerar kroppens naturliga utveckling. Metoden är icke-
verbal vilket innebär att inga kommentarer, instruktioner eller anvisningar ges. Patientens 
egen handling och reaktion är utgångspunkten i behandlingsprocessen. Terapeutens 



12 
 

instrument är huvudsakligen pianot med vilket han/hon lockar, stimulerar och motiverar till 
bland annat spel på trummor (Granberg, 1997). 

3.3.2 Sammanfattning 

Min avsikt är att detta avsnitt ska ge en förståelse för musikterapeuters olika arbetssätt och 
verksamhetsområden. Även om de två huvudinriktningar som omnämnts har närmat sig 
varandra under de senaste åren så är det på vissa områden fortfarande en avgörande skillnad 
mellan dem. Mitt intresse ligger främst inom den psykodynamiskt inriktade musikterapin och 
det är med utgångspunkt från den som jag gjort min studie. Dock har jag inte uteslutit den 
funktionsinriktade musikterapins möjligheter. Huntingtons sjukdom är, som tidigare 
omnämnts en diagnos som innebär både psykisk och fysisk problematik vilket gör att det 
finns anledning att tro på båda inriktningarnas möjligheter att hjälpa. 

3.4 Musikterapeutiskt arbete vid Parkinsons sjukdom 

Det finns inga dokumenterade studier gjorda på musikterapeutiskt arbete vid Huntingtons 
sjukdom vilket innebär att det inte finns någon referensram att förhålla sig till. Parkinsons 
sjukdom påminner emellertid på många sätt om Huntingtons sjukdom. Båda diagnoserna 
beskriver liknande förändring i det område i hjärnan som kallas de basala ganglierna. Motorik 
och rörelse påverkas i hög utsträckning och ”yviga rörelser” är ett kännetecken för dessa båda 
sjukdomar (Petersén, 2009-11-12).  
 
Musikterapi har med framgång prövats som behandlingsmetod på Parkinsons sjukdom. 
Studien Rhythmic Auditory Stimulation in Gait Training for Parkinson’s Disease Patients 
(1996) som är gjord av MH Thaut et al är ett exempel. Syftet med denna undersökning var att 
studera om musiken som medel kan ha positiv inverkan på sjukdomsproblematiken. Femton 
personer deltog i studien, tio män och fem kvinnor. Samtliga var diagnostiserade med 
Parkinsons sjukdom. Även Fagius (2001) refererar till denna studie och beskriver den enligt 
följande: 
 

Man vet sedan länge att Parkinsonpatienten tillfälligt kan ta ut stegen och öka gånghastigheten om 
man räknar takten. I ett par noggrant utförda undersökningar prövades gångträning med rytmisk musik 
i hörlurar. I den ena studien instruerades patienter om daglig självträning till sådan musik i hemmet 
och man noterade att patienterna efter tre veckor förbättrat sin gång jämfört med en annan 
kontrollgrupp som inte fick någon speciell träningsinstruktion, men också jämfört med en annan 
kontrollgrupp som tränat på likartat vis men utan musikstimulering. I den andra undersökningen 
konstaterade man att effekten av musik var oberoende av samtidig medicinering mot sjukdomen, dvs 
musikrytmen hade en egeneffekt som adderades till medicineringen. Man kunde också konstatera att 
rytmisk musik var överlägsen takträkning eller taktering med metronom – kanske därför att musiken 
medför att uppmärksamheten mot den vägledande rytmen bibehålles bättre.  (Fagius, 2001, s.155) 

Resultatet av studien påvisar en positiv effekt hos de Parkinsonspatienter som deltog i studien. 
Genom användandet av rytmisk musik förbättrades gången hos patienterna. 
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3.4.1 Sammanfattning 

För att vidare kunna studera hur musikterapi kan vara till hjälp vid Huntingtons sjukdom 
kommer denna studie vara till hjälp. Bevisad effekt på liknande sjukdomsproblematik innebär 
att man skulle kunna förvänta sig liknande resultat vid studier på den aktuella diagnosen. 
Eftersom Parkinsons sjukdom och Huntingtons sjukdom har liknande symptom finns det 
anledning att tro att liknande effekter skulle kunna påvisas om man studerade samma 
problematik hos Huntingtonspatienter.  
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4 Metod 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för hur jag planerar att gå tillväga metodiskt under min 
forskningsprocess. Inledningsvis kommer jag att ge en kortfattad förklaring av begreppen 
kvantitativa och kvalitativa metoder. Utifrån detta kommer jag att redogöra för den metod jag 
valt att använda till min datainsamling och motivera varför jag valt just denna. Vidare följer 
en presentation av de informanter som deltagit i studien med en motivering till valet av dem. I 
samband med detta kommer jag också att belysa informanttriangulering och dess innebörd. 
Avsnittet fortsätter med en metodanalys där jag redogör för hur jag gått tillväga för att 
analysera informationen som framkommit i undersökningen. Slutligen kommer ett avsnitt om 
forskningsetik samt en reflektion kring validitet och reliabilitet i min studie. 

4.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Kvale (1997) beskriver i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun att man inom 
vetenskapen skiljer mellan två olika metodiska tillvägagångssätt: kvantitativ och kvalitativ 
metod. ”Kvalitet syftar på arten, på beskaffenheten av något och kvantitet syftar på hur 
mycket, hur stort, mängden av något” (Kvale, 1997, s.67).  

Båda dessa metoder har som mål att nå fram till svaret på en aktuell forskningsfråga men 
angreppssätten ser olika ut. Den största skillnaden ligger i användandet av siffror och statistik. 
Vid val av metod är det viktigt att utgå från problemområdet och utifrån det försöka se vad 
som lämpar sig bäst för den aktuella datainsamlingen. Frågeställningen som ligger till grund 
för studien styr valet av metod. 

4.1.1 Kvantitativ metod 

Nationalencyklopedin beskriver kvantitativ metod på följande sätt: ”Med kvantitativa metoder 
menas olika typer av mätningar där data utgörs av siffror” (www.ne.se, 2009). Kvantitativa 
forskningsmetoder används oftast när forskaren har en hög förförståelse för ämnet och har en 
forskningshypotes som han/hon vill verifiera genom sin studie. Syftet är att utifrån data 
hämtade från ett stickprov kunna dra allmängiltiga slutsatser, det vill säga slutsatser som är 
representativa för hela populationen. Aktuella data som insamlats med hjälp av strukturerade 
mätinstrument, till exempel enkäter med fasta svarsalternativ, omvandlas till siffror och 
mängder som sedan kan analyseras med hjälp av statistiska metoder. På detta sätt kan 
forskaren visa om hypotesen håller eller inte. 

4.1.2 Kvalitativ metod 

Det primära inom kvalitativ forskning är att skapa djupare förståelse för ett problemområde 
som man från början inte har så mycket kunskap om. Man använder gärna metaforen ”att 
kartlägga” ett område.  Fokus ligger på att samla ”mjuka” data genom exempelvis intervjuer 
och tolkande analyser. Vid insamlandet av data förespråkas närhet till den källa som forskaren 
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hämtar sin information ifrån för att skapa den bästa förståelsen. Det betyder att forskaren 
snarare använder sig av intervju och observation än enkäter vid datainsamling. Kvalitativa 
intervjuer kan se ut på olika sätt och ha olika grad av strukturering, vilket innebär att frågor 
kan vara mer eller mindre styrande beroende på vad det är som ska undersökas. Kvale (1997) 
ger följande beskrivning av intervjuers olika grad av struktur:  

Forskningsintervjuer varierar i en rad olika dimensioner. De skiljer sig i graden av struktur från 
välorganiserade intervjuer, som följer en rad standardfrågor, till öppna intervjuer, där specifika teman 
står i fokus men utan att frågornas formulering och ordningsföljd är bestämd i förväg (Kvale, 1997, 
s119). 

4.2 Val av metod för datainsamling och analys i min studie 

Jag har valt att använda mig av intervju med semistrukturerade frågor som metod för 
datainsamlingen. Denna intervjuform ger respondenten utrymme till att ge ett personligt och 
utförligt svar kring de aktuella frågorna, vilket jag anser viktigt för att kunna belysa min 
forskningsfråga på bästa sätt.  

Intervjuerna har dokumenterats med hjälp av ljudupptagning under intervjutillfället för att 
kunna återge en så tydlig och relevant bild som möjligt av det material som samlas in under 
studien. Texttranskriberingar av det inspelade materialet har gjorts med största noggrannhet 
för att få datainformationen så pålitlig som möjligt. Efter transkriberingen har texten 
analyserats genom kategorisering och koncentrering (Kvale, 1997). Texten har ordnats i olika 
teman och koncentrerats från långa uttalanden till korta, mer förståliga meningar. Sedan har 
en tolkning av textmaterialet gjorts för att få fram samband och strukturer som inte 
omedelbart framträder i texten.    

Samtliga intervjuer är genomförda med hjälp av en intervjuguide med öppna frågor. De öppna 
frågorna gynnar förutsättningarna för informanterna att ge sina perspektiv på de olika teman 
intervjun tar upp. Intervjuguidens frågor grundar sig på de frågeställningar som behöver 
besvaras för att uppnå studiens syfte. Med anledning av informanternas olika bidrag till 
studien utgår varje intervju från sin speciella guide (se bilaga 1-5)   
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4.3 Presentation av informanter 

I mitt val av informanter har jag utgått från målet att få så mycket information som möjligt för 
att belysa min forskningsfråga. För att kunna undersöka på vilket sätt musikterapi skulle 
kunna användas vid behandling av patienter med Huntingtons sjukdom är det viktigt att förstå 
vad sjukdomen innebär och vad som händer med en människa som har blivit drabbad. Jag har 
medvetet valt informanter som var och en kan belysa mitt ämne från sin speciella synvinkel. 
Genom att de olika bidragen överlappar samtidigt som de kompletterar varandra blir helheten 
fylligare och underlag skapas för en informanttriangulering (Kvale, 1997). När de olika 
bidragen överlappar varandra och tillsammans skapar ett logiskt sammanhängande 
svarsmönster styrks resultatet av min studie. 

Lars Johansson är sjuksköterska och driver Björkbackens vårdboende som är beläget strax 
utanför Norrköping. Detta boende är speciellt anpassat och utvecklat för patienter med 
Huntingtons sjukdom. Vid sidan av sitt arbete där är Johansson ute runt om i landet och 
föreläser, vägleder samt fortbildar personal som arbetar med diagnosen. Han träffar många 
anhöriga och familjer som lever med sjukdomen. Johansson har ägnat många av sina 
yrkesverksamma år åt just Huntingtons sjukdom och har stor kunskap om sjukdomen och dess 
problematik.   

Peter Hjelm är en man i trettiofemårsåldern som är drabbad av Huntingtons sjukdom. Sedan 
en tid tillbaka är Hjelm en av de boende på hemmet som Johansson (informant 1) driver. 
Hjelm har ett stort musikintresse och musikkunnande. Han spelar även gitarr sedan många år. 
Trots sin diagnos och problematiken kring den så kan Hjelm fortfarande spela gitarr. 
Relationen till musik är mycket stark och betydelsefull för Hjelm.  

Maria Björkqvist  är i docent och forskare på BMC (biomedicinskt center) vid Lunds 
universitet. Från början är Björkqvist biolog och detta ämne är hennes ingång i forskningen. 
Hon började studera näringsupptaget hos patienter med Parkinsons sjukdom och kom vidare 
in på den aktuella diagnosen. Forskarteamet på BMC, som Björkqvist tillhör arbetar med både 
Parkinsons och Huntingtons sjukdom då de diagnoserna påminner om varandra i vissa 
avseenden. Vidare är Björkqvist en av forskarna bakom de nya rönen som rör proteinet 
Huntingtin, vilket har visat sig finnas i alla celler i människokroppen. Efter att dessa 
forskningsresultat framkommit har synen på Huntingtons sjukdom och på vad den är ändrats 
markant.  

Mikael Ramel är musikterapeut och arbetar under vuxenhabiliteringen i Örebro på en 
avdelning som kallas för Musikupplevelsen. Till avdelningen remitteras patienter från andra 
läkare eller behandlingsenheter vilket innebär att Ramel har en gedigen kunskap och 
erfarenhet av vad arbetet med musikterapi innebär och vad det kan ha för eventuell verkan. 
Legitimerad blev Ramel vid sin utbildning på den psykodynamiskt inriktade musikterapin vid 
musikhögskolan i Stockholm.  

Åsa Petersén är neurolog och forskare vid Lunds universitetssjukhus med specialisering på 
Huntingtons sjukdom. Senaste tiden har Petersén även vidareutbildat sig till psykiater och 
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arbetar nu mest med den psykiatriska problematiken inom Huntingtons sjukdom. Petersén har 
forskat på sjukdomens påverkan i den del av hjärnan som heter Hypotalamus, som styr och 
påverkar vår ämnesomsättning och vårt känsloliv. Petersén har, genom sin egen forskning och 
sin erfarenhet av mötet med drabbade en gedigen kunskap om Huntingtons sjukdom.  

4.4 Metod för analys av mina intervjudata 

Bearbetningen av materialet från mina intervjuer gjordes i olika steg. Inledningsvis läste jag 
igenom den transkriberade texten som intervjuerna resulterat i med utgångspunkt att lära 
känna materialet och få en helhetsbild av det innehåll som framkommit. I samband med detta 
läste jag även de anteckningar jag fört i anslutning till intervjuerna. Vidare studerade jag 
texterna mer ingående och specifikt med fokus på det egentliga budskapet. Meningar och 
fraser som innehöll relevant information för min forskningsfråga plockades ut. Dessa delade 
jag vidare in i tre kategorier med tillhörande underkategorier vilket bidrog till att det mest 
väsentliga av intervjuerna konkretiserades. Utifrån detta har jag vidare parallelläst vad var och 
en av informanterna sagt och fogat ihop det till ett resultat.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

Jag vill att min forskning ska få en så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Valet av 
informanter och den möjlighet till informanttriangulering som uppstått i och med att de olika 
informanternas bilder trots olika utgångspunkter varit så liklydande, till exempel vad gäller 
sjukdomsproblematiken och synen på musikterapi som en effektiv behandling bidrar till detta. 
Genom att belysa problemområdet på olika sätt och ur olika vinklar har jag försökt styrka 
trovärdigheten i mitt forskningsresultat. För att pröva trovärdighet har jag även använt mig av 
pragmatisk validitet (Kvale, 1997) och låtit informanterna granska resultaten av de intervjuer 
som gjorts så jag vet att de godkänner mina tolkningar. 

4.6 Forskningsetik 

För att behålla en bra standard för forskning har Vetenskapsrådet satt upp fyra huvudkrav på 
forskningsetiska principer att efterfölja (Vetenskapsrådet, 2001): 
 

• Informationskravet : Denna punkt innebär att forskaren i god tid skall informera de 
aktuella informanterna om studiens uppgift och syfte. I den aktuella undersökningen 
blev samtliga informanter informerade om studiens syfte i samband med att de blev 
tillfrågade om att delta. 
   

• Samtyckeskravet: Denna punkt belyser vikten av att studiens informanter själva får 
besluta över sin medverkan. Önskan om anonymitet kan vara ett exempel på detta. De 
informanter som deltog i denna studie blev upplysta om denna punkt och alla fick 
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möjlighet att besluta själva. Samtliga informanter beslutade att de ville delta under 
sina riktiga namn.  
 

• Konfidentialitetskravet: Innebörden av denna punkt är att vid forskningsprojekt med 
etiskt känsliga uppgifter ska deltagarnas personuppgifter behandlas med största 
möjliga konfidentialitet. Då min studie innehåller vissa etiskt känsliga uppgifter, som 
till exempel insikt i diagnoser har jag varit noga med att inte lämna ut uppgifter som 
inte behövs för förståelse av resultatet. 
  

• Nyttjandekravet: Denna punkt framhåller att personuppgifter som insamlats under 
studien endast får användas för forskningsändamål. Det betyder att de data som samlas 
in inte får användas i t.ex. kommersiella syften utan endast för den aktuella studien. 
Detta krav anser jag att studien uppfyller genom att jag valt att följa de riktlinjer som 
finns givna. 
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5 Resultat 

I denna studie har jag haft som avsikt att undersöka hur musikterapi kan vara till hjälp vid 
Huntingtons sjukdom. Mitt mål har varit att söka djupare kunskap om sjukdomen och dess 
innebörd för att ta reda på om och i så fall hur ett arbete med musikterapi skulle kunna 
fungera på diagnosen. Med anledning av detta har jag valt att intervjua Lars Johansson, Peter 
Hjelm, Maria Björkqvist, Mikael Ramel och Åsa Petersén 

I detta avsnitt kommer jag presentera de intervjuresultat som framkommit under min studie.  
Mina intervjuer är utformade efter de olika informanternas kunskap och kompetens. Med 
anledning av detta har jag valt att dela in resultatkapitlet i olika underrubriker för att få en 
bättre struktur och förståelse. Varje rubrik inleds och avslutas med en sammanfattning .  

Under mina intervjuer med Björkqvist och Petersén fick jag värdefull fakta och information 
om Huntingtons sjukdom vilken, som jag tidigare nämnt ligger invävd i mitt teorikapitel. 
Petersén bidrar med betydande fakta kring den neurologiska bakgrunden till diagnosen samt 
sjukdomens innebörd och dess förlopp. Björkqvist medverkar främst som källa i avsnitt 3.1.2 
där proteinet Huntingtin beskrivs men bidrar även med ytterligare fakta som rör sjukdomen. 
Med anledning av detta har jag valt att i mitt resultatkapitel fördjupa den kunskap om 
sjukdomen som redan framkommit i min teoridel.  

Resultatkapitlet inleds med ett avsnitt rörande Huntingtons sjukdom. Först beskrivs den 
neurologiska, medicinska problematiken vid diagnosen samt hjärnans förändring. I denna 
redogörelse utgår jag endast från mina intervjuer med Björkqvist och Petersén med anledning 
av deras profession. Vidare fortsätter jag att redovisa det som under intervjuerna framkommit 
angående sjukdomens problematik och vad den innebär för att sedan avsluta med ett avsnitt 
om möjligheter samt fungerande behandling. Under detta avsnitt blir min intervju med 
Johansson en viktig utgångspunkt. Efter att jag redovisat de intervjuresultat som rör 
Huntingtons sjukdom kommer jag fortsätta med de resultat som framkommit om musikterapi. 
Här utgår jag ifrån min intervju med Ramel. I slutet av mitt resultatkapitel kommer jag återge 
min intervju med Hjelm som ett separat avsnitt. Jag anser nämligen att hans personliga 
deltagande bidrar på ett helt annat sätt till min studie än övriga informanters genom att han 
belyser den ur ett inifrånperspektiv.  

5.1 Huntingtons sjukdom 

Syftet med mina intervjuer med Johansson, Björkqvist och Petersén var att få en djupare och 
mer gedigen kunskap om Huntingtons sjukdom. Utgångspunkten i mötet med Björkqvist och 
Petersén var att skaffa mig kunskap om den neurologiska problematiken. Vad händer i 
hjärnan vid Huntingtons sjukdom? Vilka delar förändras? Finns det delar som inte förändras? 
Vad leder detta till? Kan man kanske genom ökad förståelse av det neurologiska förloppet se 
klarare samband med varför musikterapi skulle kunna vara till hjälp? 
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I mötet med Johansson var jag angelägen om att få veta mer om sjukdomsförloppet och 
människan bakom diagnosen. Hur ser sjukdomsförloppet ut? Vad händer med människan? 
Vad förändras? Finns det saker som inte förändras? Att förstå innebörden av Huntingtons 
sjukdom och få kunskap om individen bakom diagnosen är en förutsättning för att se 
musikterapins möjliga verkan och betydelse.  

5.1.1 Vad är Huntingtons sjukdom?  

Björkqvist och Petersén beskriver Huntingtons sjukdom som en ärftlig neuropsykiatrisk 
sjukdom som är orsakad av en repeterad CAG- sekvens i genen för Huntingtons sjukdom. 
Denna CAG – sekvens har en rätt så specifik tröskel så om man ärver en viss mängd CAG- 
repetitioner så får man sjukdomen. Ju fler av repetitionerna man har desto tidigare verkar 
sjukdomen komma och desto aggressivare blir sjukdomsförloppet.  

Vidare säger Björkqvist att Huntingtons är en sjukdom som uppkommer av en mutation. Det 
är en mutation i en gen som är orsaken till sjukdomen, vilket gör den väldigt ovanlig. 
Vanligtvis består de nervdegenerativa sjukdomarna av en kombination av mutationer som 
bidrar. ”Men vid Huntington så är det en gen och en sjukdom”, menar Björkqvist.  

Huntingtons sjukdom beskrivs av både Björkqvist och Petersén som mycket komplex. Detta 
grundar sig mycket i att proteinet Huntingtin är drabbat. Petersén beskriver Huntingtin på 
följande sätt: ”Det här proteinet finns uttryckt i alla kroppens celler. Då får man ju sannolikt 
också effekter i många celler i kroppen och inte bara i hjärnan.” Vidare säger Björkqvist:  

Det är ett protein som man ännu inte vet exakt vad det gör. Man har många teorier om att det är 
involverat i frisättning av signalsubstans från nervceller eller frisättning av signalsubstans från 
hormonproducerande celler och energimetabolismen i cellen så det är många faktorer som sannolikt 
förändras vid en mutation.  

Björkqvist nämner här termen signalsubstans, vilket är det samma som ett hormon. Både 
nervceller och hormonproducerande cellers huvudfunktion är att vid rätt tillfälle utsöndra rätt 
mängd signalsubstans. Vidare omnämns uttrycket energimetabolism. Detta kan förklaras som 
cellens energiomsättning.  
 
Det som länge, enligt Björkqvist och Petersén har varit karaktäristiskt för Huntingtons 
sjukdom är de ofrivilla rörelserna som utvecklas under sjukdomsförloppet. Detta beror, enligt 
Petersén på att de olika områden i hjärnan som rör motoriken tar stor skada. Hjärnans centrum 
för motorik, de basala ganglierna är ett exempel på detta. ”Basala ganglierna är ett nätverk av 
olika ansamlingar av nervceller mitt inne i hjärnan som främst tros styra motoriken”, menar 
Petersén. Vidare har man, enligt Björkqvist och Petersén sett att hjärnbarken påverkas och 
rent fysiskt minskas under sjukdomsförloppet, vilket påverkar vår tankeförmåga och delar av 
vår motorik. Björkqvist beskriver hjärnbarkens funktion på följande sätt: ” Den styr motorik, 
tanke, ja allting som gör oss till oss”. Även Striatum, som är en del av hjärnans 
rörelsecentrum anses genomgå stora förändringar vid Huntingtons sjukdom och Björkqvist 
menar att detta är orsaken till den överrörlighet som uppstår i sjukdomen: ”förändring i 
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Striatum, alltså nervcellsdöd i Striatum skulle då orsaka den här överrörligheten, den här 
klassiska danssjukan”. 

Förutom förändring i hjärnans olika centrum för rörelse och motorik har man senaste åren, 
enligt Björkqvist och Petersén även upptäckt förändring i den del av hjärnan som kallas 
Hypotalamus.  

I min forskning så studerar jag mycket ett område som heter Hypotalamus som är ett litet område i 
hjärnan och som på något sätt är kopplingen mellan kropp och hjärna på så vis att det är därifrån som 
massor med ämnen utsöndras som påverkar ämnesomsättningen och det endokrina systemet. Det är 
också många små ämnen som finns i Hypotalamus som man har sett, i alla fall i djur modeller som 
styr ämnesomsättning, viktreglering, sömnen och regleringen av känslor… Det är inte så många som 
har forskat på detta tidigare men vi studerar det här på många olika sätt, både i människor och i möss 
och våra fynd visar att det här området också är påverkat (Petersén). 

Björkqvist och Petersén menar att det är denna upptäckt om Hypotalamus som komplicerat 
sjukdomen ytterligare. Huntingtons sjukdom är inte längre bara en sjukdom som rör rörelse 
och motorik utan hela hjärnan påverkas, anser de. 

5.1.2 Symptom och problematik  

Förändringarna som sker i hjärnan leder enligt Johansson, Björkqvist och Petersén till att 
tydliga symptom uppstår hos den drabbade. Johansson menar att Huntingtons sjukdom har tre 
olika slags syndrom; ” Alltså flera symptom bildar ett syndrom”. Dessa tre syndrom anser han 
vara motorik, psykisk pålagring och kognitiv svikt. Motoriska symptom kan yttra sig i tre 
olika störningar i rörelsemönstret:  

Det ena är ju de ofrivilliga störningarna, rörelserna som beror på att dopaminhalten är för hög på dem. 
Sen har de ju de viljemässiga rörelserna som ju är störda samt den tredje sortens störningar de har med 
att utlösa rörelser de vill göra som blir blockerade i hjärnan så de inte kan utlösa rörelsen (Johansson). 

Den psykiska pålagringen består, enligt Petersén vanligtvis i depression, ångest och 
sömnstörningar, vilket hon menar uppstår genom förändring i de basala ganglierna och 
celldöd i hjärnbarken. Hon fortsätter: ”generella trenden är ju att det börjar med mer 
psykiatriska symptom och sömnstörningar”. Johansson nämner också humörsvängningarna, 
aningslöshet och frustration som psykiska symptom. Vidare anser han att de olika symptomen 
blir en följd av varandra: ” Eftersom motoriken inte lyder målsättningen, viljan till att få 
någonting gjort egentligen, gör att patienten blir frustrerad, argsint, besviken på sig själv, 
han/hon blir ständigt påmind om sitt handikapp”. 

Den kognitiva biten yttrar sig, enligt Johansson i att man har stora svårigheter att organisera. 
Svårigheter med simultankapaciteten och oförmågan att göra två saker samtidigt är typiska 
kognitiva symptom vid Huntingtons sjukdom, menar han och ger följande exempel på detta: 
”Ta en sådan enkel sak som att exempelvis knyta skon. Då ska alltså bägge händerna arbeta 
för att skapa en knut – stora svårigheter. Eller en kvinna som ska ta på sig sin bh exempelvis – 
det är stora svårigheter”. Även Björkqvist nämner detta som ett utmärkande drag vid 
Huntingtons sjukdom. Hon kallar det för ”multitasking” och beskriver den bristande förmågan 
som ett symptom som uppstår vid förändring på hjärnbarken.  
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Andra saker man har svårt för, enligt Johansson är det som rör procedurminnet. I detta minne 
finns förprogrammerad information som tar hand om de motoriska färdigheterna som att gå, 
springa och cykla. Det som är speciellt med procedurminnet är att det inte behövdes någon 
medveten påminnelse då man skaffade sig en viss färdighet. Saker som man utfört i en 
bestämd ordning i åratal tidigare fungerar inte längre, menar Johansson. ”Exempelvis att röra 
ihop en sockerkaka, som är så enkelt fungerar inte längre”. 

5.1.3 Fungerande funktioner 

Enligt Björkqvist är hela hjärnan påverkad vid Huntingtons sjukdom även om hon anser att 
olika delar av hjärnan påverkas i olika stadier. ”Vissa delar kanske sparas tidigt i sjukdomen”, 
menar hon. Petersén nämner att lillhjärnan, ett område i hjärnan som styr själva 
rörelsekoordinationen i olika studier har visat sig vara nästan helt opåverkad vid Huntingtons. 
Lillhjärnan sköter, enligt Petersén justeringen mellan olika signaler som går från hjärnbarken 
ut till musklerna så att det blir rätt balans.  

Johansson anser att det finns saker som fungerar väl hos patienter med Huntingtons sjukdom. 
Episodminnet är en av dessa . 

Saker och ting som fungerar tämligen utmärkt eller knappt kanske inte ens finns några skador på hos 
en Huntingtonspatient är den delen av hjärnan eller den delen av minnet som man kallar för 
episodminnet. Här bevaras saker och ting som man har upplevt och som man starkt kommer ihåg… 
det är ju då både positiva och negativa saker alltså. Lyckliga omständigheter i sitt liv och traumatiska 
händelser i sitt liv. Episodminnet fungerar alldeles utmärkt på en Huntingtonspatient (Johansson). 

Vidare beskriver Johansson att han enligt sina erfarenheter sett att det logiska tänkande verkar 
fungera väl vid sjukdomsproblematiken: ”Konstigt nog så kan ofta sådana saker och ting som 
har med logik att göra fungera väldigt länge hos Huntingtons patienter.  Man får inte ta 
förgivet att de inte kan någonting, utan det finns saker som de kan”. 

5.1.4 Möjligheter och fungerande behandling 

Även om Huntingtons sjukdom, enligt Johansson, Björkqvist och Petersén är otroligt komplex 
med en ständigt negativ progression menar de att det finns positiv och lindrande behandling. 
Björkqvist och Petersén talar om hjärnans plasticitet, att hjärnan är formbar och att man 
genom stimulans kan påverka nervcellskommunikation.  

Hjärnan är plastisk och kan på det viset hela tiden lära sig nya saker… vi har rätt så stor 
reservkapacitet, så om några delar dör eller inte fungerar så kan det finnas andra delar som kan ta över 
till viss del med träning (Petersén).  

Stimulans och berikande miljö omnämns av alla tre som tänkbara och viktiga fundament i 
behandlingen av Huntingtons sjukdom.  

Att hitta på saker och ting som stimulerar för Huntington patienter är otroligt viktigt. Det är väldigt 
bra att ta vardagliga ting som patienten har upplevt och göra det på ett sätt som passar 
Huntingtonspatienter. Det kan känna sig väldigt stimulerade av det, bli påminda om sina egna friska 
roller i tidigare liv (Johansson). 
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Johansson belyser här vikten av att Huntington patienter får känna stimulans. Genom att 
använda vardagliga ting som patienten har upplevt och kunnat tidigare i sitt friska liv 
påminner man vederbörande om hans/hennes friska roll, vilket stimulerar patienten.   

Vidare säger Björkqvist: ”det är viktigt vid Huntingtons sjukdom att man inte stannar upp, då 
går säkert sjukdomsförloppet snabbare än om man har en rik miljö kring sig och mycket 
stimulans”. Detta är något som musikterapi kan bidra med. 

Ytterligare en aspekt som sägs bidra till ökad stimulans och har visad positiv effekt på 
sjukdomen är, enligt Johansson den fysiska livskvalitén: ”det finns det klara studier på att om 
man sköter sin kropp, alltså man har en god livskvalité fysiskt så är sjukdomsförloppet 
långsammare och mildare för patienten”. 

5.1.5 Sammanfattning 

Björkqvist och Petersén beskriver Huntingtons sjukdom som en neurodegenerativ 
(nervsystemet förtvinar långsamt) sjukdom som är mycket komplex. Sjukdomen har, enligt 
Petersén länge karaktäriserats av de ofrivilliga rörelser som uppstår men ny forskning visar på 
att även andra delar av hjärnan tar stor skada, vilket ändrar sjukdomsbilden betydligt. Ett 
exempel på detta är hypotalamus som bland annat styr vår ämnesomsättning och vårt 
känsloliv. Petersén menar att skador på hypotalamus förklarar mycket av de psykiska 
symptom som visat sig utmärka Huntingtons sjukdom.  

Vidare nämner Björkqvist att även proteinet Huntingtin har visat sig bli förändrat vid 
sjukdomen. Denna förändring sker genom att proteinet bildar klumpar vilket en del forskare 
tror är skadligt. Andra tror att bara genom att proteinet förändras förlorar det sin vanliga 
funktion och att det i sig är skadligt. Med anledning av att detta protein finns i alla celler i 
människans kropp, bidrar förändringar i det till att bakgrunden till Huntingtons sjukdom blir 
ännu mer komplex.  

Sjukdomsförloppet innebär, enligt Johansson motorisk, psykisk och kognitiv förändring. 
Procedurminnet och koordination är exempel på förmågor som försämras kraftigt. 
Depression, ångest och sömnsvårigheter är, enligt Petersén vanliga psykiska åkommor.  

Johansson konstaterar vidare att det finns saker som fungerar bra hos Huntingtonspatienter. 
Episodminnet är ett exempel på detta. Logiskt tänkande är ett annat, som visat sig fungera bra 
hos de som har diagnosen. Vikten av stimulans och livskvalité betonas av alla mina 
informanter. Det finns studier med försöksdjur som visar på att genom att ha en berikad miljö 
och stimulans i livet kan sjukdomsförloppet lindras och i viss mån gå långsammare, menar 
Björkqvist, vilket också antas gälla för människor. 

Utifrån dessa sammanfattade förhållanden finns det mycket att knyta an till i utvecklandet av 
ett musikterapeutiskt program. Att med musiken som redskap arbeta med att skapa stimulans 
och livskvalité hos patienten är mycket viktigt. För att uppnå detta verkar de områden som rör 
den psykiska och kognitiva problematiken vara mest intressant att framhålla.      
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5.2 Musikterapi  

Syftet i min intervju med Ramel var främst att få en djupare förståelse för musikterapeutiskt 
arbete.  Jag har egen erfarenhet av ämnet som jag skaffat mig genom att jag studerat 
ämneslitteratur, gått kurser samt utövat praktiskt arbete baserat på musikterapeutisk grund. Då 
min forskningsfråga berör musikterapi och dess eventuella verkan på Huntingtons sjukdom 
anser jag dock att det krävs en ännu större kunskap om ämnet som ger ytterligare perspektiv. 
Vad är musikterapi? Var kan den hjälpa? Hur kan ett arbete se ut? Mål med behandling? 
Tanken var att responsen på dessa frågor skulle ge en grund till hur man skulle kunna arbeta 
med musikterapi vid Huntingtons sjukdom? 

5.2.1 Vad är musikterapi? 

Enligt Ramel är musikterapi främst ett medel att främja kommunikation och livslust.  

Alla har en förhållning till musik, alla har en förhållning till rytmer och man påverkas av det. Genom 
att kunna påverka detta förhållningssätt så får jag oftast, så gott som alltid kan man säga en respons 
och genom att jag får en respons så uppstår en kommunikation (Ramel) 

Ramel påstår här att alla människor har ett förhållningssätt till musik. Genom att detta 
förhållningssätt berörs medverkar responsen av denna till att kommunikation uppstår, anser 
han.  

Det finns, menar Ramel en skillnad mellan musikaktivitet och musikterapi även om de 
självklart kan inkluderas i varandra. ”I musikterapin vet du varför du gör aktiviteterna och du 
vet vilket mål du har med dem, det finns alltid ett syfte som du ska svara an på eller stå upp 
för”, hävdar Ramel. Den första förutsättningen för all form av musikterapi är alltid det 
mänskliga mötet. ”Alltså det handlar ju mer om att hitta ett förtroende för personen som jag 
jobbar med”, menar Ramel. Han hävdar att utgångspunkten i arbetet med musikterapi är att ha 
ett salutogent förhållningssätt, vilket betyder att se det friska i människan och använda sig av 
det: 

Utgångspunkten är att titta på det friska och använda sig av det. Alltså utgångspunkten är att titta på 
möjligheterna hos en person. Ibland kan det vara svårt att hitta dem och då får man gå varsamt fram 
men till slut så visar det sig att där finns färdigheter som ligger lite fördolt och genom att använda 
dem, genom att stimulera dem så får man en igång en process (Ramel). 

En viktig uppgift som musikterapin har, menar Ramel är att hjälpa patienten till styrka och 
självförtroende. Han säger vidare: ”man märker att människor mår bättre. Att de kommer 
framåt, att de får en mer positiv bild av sig själva. Att de utvecklas till en större livssyn och 
får en bättre livskvalité”. Vidare anser Ramel att man genom musiken kan få människan att 
må bättre och därmed lindra ångest, aggressioner och andra utfall. ”Att man får hjälp med att 
producera en berättelse eller en rytm eller vad det kan vara. Allt sådant skapande mår ju vi 
människor bra av”. Här belyser Ramel musikens förmåga att hjälpa patienten till 
välbefinnande och ökad livskvalité. Han använder sig här av uttrycket ”större livssyn”. Exakt 
vad Ramel lägger för innebörd i detta ställer jag mig idag frågande till. Vid intervjutillfället 
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kändes uttrycket helt naturligt och begripligt vilket innebar att jag då inte krävde en ytterligare 
förklaring till det. 

5.2.2 Tillvägagångssätt 

Ramel beskriver att han försöker hitta en utgångspunkt hos den patient han möter genom att 
hitta musik som denne har en relation till. ”Jag brukar referera till sådan musik som personen 
lyssnade på vid det tillfället när den insjuknade och då brukar det hända saker! Man har hittat 
en gemensam botten så att säga, en utgångspunkt för att kunna jobba”. 

Jag skulle nog först ta reda på: Vad är det för ålder på personen? När började det här, alltså när 
började insjuknandet? Vilken ålder var det då hos personen? För att då kan man liksom titta lite på: 
Var finns det musikaliska intresset? Varje människa bär ju med sig sin musikaliska referens. Alltså 
man måste trygga personen med en musik som den tycker om annars så kan du ju inte utveckla ett 
samspel eller ett samarbete om man inte hittar referensen i musiken (Ramel). 

Vidare menar Ramel att poängen med detta är ju att musiken ska betyda någonting för den 
person man arbetar med. ”Kanske kan jag ta reda på vad den betyder? Vad händer då, när 
låten kom till honom eller henne? Hur såg det ut i livet då? Det är en utgångspunkt som jag 
kan använda”, säger han.  

Behandlingen är, enligt Ramel alltid individuellt utformad vilket innebär att det inte finns 
några fasta regler för hur en behandling ska gå till. Valet av arbetsmetod grundar sig alltid 
utifrån det behov som finns hos patienten även om det finns vissa metoder som man vet 
fungerar bättre på en viss sorts problematik. Ramel beskriver nedan några grundläggande 
exempel på hur ett arbete skulle kunna gå till.  

Försämrat prat kan ju kanske bli bättre med hjälp av musikterapi. Talet kan man främja genom att 
använda melodier eller rytmiserade ramsor för de delarna sitter på olika ställen i hjärnan. Alltså det 
ordinära talet och det här musiksinnet, rytmsinnet sitter inte på samma ställe och därför så kan de 
hjälpa varandra… 

Jobba med enkla rytmer.  Om personen kan hålla en trumpinne med båda händerna, med en hand i 
varje ände av pinnen, så kan man redan där göra ganska mycket samtidigt som det stabiliserar en del 
av de här ”ticksen” . Man kan sitta mittemot och liksom spegelvända rörelsen. Styra eller följa, man 
kan växla och turas om vem som gör det. Det är enkla saker som man nästan alltid kan göra (Ramel). 

5.2.3 Sammanfattning 

Ramel beskriver musikterapi som ett medel till att skapa kommunikation. Det mänskliga 
mötet är utgångspunkten för allt musikterapeutiskt arbete och därifrån arbetar man sedan 
vidare. Tillvägagångssättet är, enligt Ramel helt beroende av vilka behov individen som man 
möter har. Vidare anser han att musiken måste betyda något för den patient man möter om 
kontakt ska uppstå. Ramel menar att alla människor har ett förhållningssätt till musik och 
rytm vilket innebär att det är viktigt att hitta musik som patienten känner sig trygg med. 
Ytterligare en viktig aspekt i musikterapeutiskt arbete är det salutogena förhållningssättet 
vilket handlar om att hitta det friska hos varje människa och använda sig av det. 
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5.3 Musikterapi och Huntingtons sjukdom 

I mötet med Johansson, Björkqvist, Petersén och Ramel hade jag som mål att med 
utgångspunkt i allas olika gedigna kunskaper söka svar på min forskningsfråga angående 
Huntingtons sjukdom och musikterapi. Vad anser de om musikterapeutisk behandling i 
samband med diagnosen? Skulle den kunna vara till hjälp? Hur skulle den kunna hjälpa? Hur 
skulle ett tänkt arbete kunna se ut? Att koppla samman allas olika åsikter och tankar kring ett 
planerat musikterapeutiskt arbete med personer som har diagnosen Huntingtons sjukdom 
skapar förutsättningar att kunna besvara min forskningsfråga optimalt. 

5.3.1 Musikterapins verkan på Huntingtons sjukdom  

Samtliga informanter anser att musikterapi skulle vara till hjälp vid Huntingtons sjukdom. 
Björkqvist och Petersén tror att musikterapi på många sätt kan ha en positiv verkan på 
sjukdomen. Genom musiken kan hjärnan stimuleras på ett positivt sätt.    

 Jag tror att genom att stimulera nervcellskommunikation och nervceller i allmänhet. Och kanske då 
genom musikterapi att man kan nå även delar av hjärnan som man i det dagliga livet kanske inte 
alltid kommer åt. Så att man kanske kan stimulera hjärnan till att använda de celler som finns kvar 
och de celler som fungerar bra mer effektivt (Björkqvist) 

Vidare säger Petersén att: ”musikterapi skulle kunna påverka uttrycket av olika äggviteämnen 
i hjärnorna hos de som har Huntingtons sjukdom och till viss del kunna kompensera olika 
faktorer som är minskade, som inte borde vara minskade”.  Petersén menar att om en nervcell 
som borde producera ett speciellt protein (äggviteämne) inte längre kan göra det kanske en 
annan nervcell kan kompensera genom att tillföra något annat protein. Kompensation är 
hjärnan mycket duktig på. 

Den neurologiska stimulansen skulle, enligt Petersén bidra till en positiv verkan hos patienten: 
”Musik skulle kunna förbättra stämningsläget och öka livskvalitén. Det skulle kunna vara en 
symptomlindrande behandling som skulle kunna hjälpa till med att minska ångest och kanske 
förbättra sömnen och humöret”. Även Björkqvist tror musikterapi skulle ha denna positiva 
verkan på sjukdomen. Detta låter lovande men återstår att ta reda på. Intressant är att här ges 
ett antal faktorer att jobba med som låter sig påverkas av övningar som traditionellt hör 
hemma inom musikterapin. 

Johansson hävdar att musikterapi skulle vara en mycket effektiv behandlingsform i arbetet 
med Huntingtons patienter: ”Alltså det finns ingenting som säger att det inte ska fungera med 
sjukdomen och musikterapi”. Vidare beskriver han varför och på vilket sätt musikterapi skulle 
vara till hjälp. Huntingtonspatienter har enligt honom svårt med att ta till sig budskap, 
kommunicera samt att förstå och tolka abstraktioner. ”I musik tolkar man inte vartenda ord 
utan man lyssnar istället till texten vilket gör att patienten hänger med”, menar han. 
Ytterligare en aspekt som Johansson påvisar är effekten av att lyssna: ”Man lyssnar nog på 
musik väldigt mycket med ryggmärgen” vilket innebär att man gör det reflexmässigt utan att 
tänka. Enligt honom fungerar detta mycket bra på patienter med Huntingtons sjukdom. 
Johansson nämner här om lyssnandets positiva effekt på patienten. Han talar om det 
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reflexmässiga lyssnandet vilket han anser vara till fördel eftersom svårigheter att tolka och 
analysera är typiska vid diagnosen. Då det finns olika former av lyssnande vore det intressant 
att undersöka om effekten av lyssnande alltid är positiv för Huntingtonpatienter. Bara för att 
effekten är positiv vid reflexmässigt lyssnande behöver det ju inte betyda att alla former av 
lyssnande har gynnsam effekt.  

Musik är, anser Johansson den enda aktiviteten som fungerar i grupp även i långt gånget 
stadium av sjukdomen. Som exempel på detta nämner han Melodikrysset: 

Melodikrysset är en alldeles utmärkt aktivitet. Man lyssnar ju då till gamla bitar, det kallas för 
örhängen och om man jobbar med patienter i grupp då så märker man alltså hur på alerten patienterna 
kan vara när de känner igen den här biten. Musiken stimulerar patienten till att ”Jaha, jag kom ihåg”, 
patientens självförtroende ökar. Alltså man kan känna sig stimulerad (Johansson). 

Livskvalité har, enligt Björkqvist och Petersén visat sig vara av stor betydelse för patienter 
med Huntingtons sjukdom. Berikad miljö och stimulans kan, enligt Petersén bidra till att 
sjukdomsförloppet mildras och blir mindre aggressivt. Här anser samtliga informanter att 
musikterapi skulle vara till stor nytta. Petersén tycker att en klinisk studie inom detta ämne 
skulle vara mycket intressant: ”Ja, jag skulle välkomna en studie där man designade 
musikterapi och testade det på Huntingtons sjukdom” 

5.3.2 Sammanfattning 

Med anledning av det som framkommit under detta avsnitt anser både Johansson, Björkqvist, 
Petersén och Ramel att musikterapi skulle kunna vara till hjälp vid Huntingtons sjukdom. 
Störst verkan skulle den ha när det handlar om att ge patienter livskvalité. Berikad miljö och 
stimulans har visat sig ha mycket positiv effekt på Huntingtonspatienter, menar Björkqvist 
och Petersén. Johansson betonar musikens värde och hävdar att musik är den enda aktivitet 
som kan utföras i grupp med patienter i ett långt gånget stadium. Musiken kan hjälpa 
patienten att minnas vilket ofta leder till att självförtroendet ökar. Petersén välkomnar en 
studie där musikterapi testas på personer med Huntingtons sjukdom.  

5.4 Intervju med Peter Hjelm 

Min intervju med Hjelm genomfördes hemma hos honom, på Björkbackens vårdboende 
utanför Norrköping. Hjelm bor i egen lägenhet och har inrett rummet mycket personligt. Ett 
flertal instrument fanns i lägenheten, vilka han glatt visade upp och berättade om. En stor 
anslagstavla full med nedskrivna sångtexter satt på väggen och på golvet stod gitarren i ett 
ställ. Även en mikrofon fanns som kunde kopplas in i en förstärkare. Innan intervjun inleddes 
spelade Hjelm en av sina favoritsånger på gitarren. De motoriska begränsningar som fanns 
hos honom med anledning av hans sjukdom märktes inte av när han spelade. Hjelm använde 
även ett plektrum vid sitt spel vilket han höll fast med ett pincettgrepp. Detta borde han enligt 
den traditionella diagnosen ha svårt för.   
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Min målsättning i mötet med Hjelm var att skaffa mig förståelse för den som är drabbad. Hur 
känns det leva med Huntingtons sjukdom? Hur förändras man som människa? Med detta som 
utgångspunkt ville jag vidare ta reda på Hjelms upplevelser och tankar kring musik. Vad 
betyder musiken? Kan den vara till hjälp? Hur kan den hjälpa? Genom att få ställa frågor 
kring musikens betydelse och vidare fråga om tankar kring musik som terapi till en person 
som är drabbad känns viktigt. Det leder ju helt naturligt till en förståelse av om och i så fall 
hur musikterapi skulle fungera i arbetet med Huntingtons sjukdom, på riktigt!  

5.4.1 Intervju med Hjelm 

Hjelm beskriver musik som roligt och ångestdämpande. Följande beskrivning ges om vad 
musik är och vad den betyder för honom: ”Ja det är… man hamnar i en annan värld liksom. 
Det tar av en samtidigt som det ger en mycket. Istället för att gå till en psykolog så kan man 
spela gitarr. Det är lindrande för själen”. 

Relationen till musik har, enligt Hjelm förändrats sedan han blev sjuk. Förändringen har 
inneburit att han uppskattar allting mycket mer och tar vara på tillvaron mera. Hjelm beskriver 
följande: ” Jag uppskattar det mer. Det tycker jag med allting. Jag uppskattar allting mycket 
mer nu. Oftast i alla fall. Man tar tillvara på tillvaron. 

Vidare beskriver Hjelm att han fått en större frimodighet efter insjuknandet.  Han nämner 
följande exempel: ”Jag har ju aldrig sjungit förut men det har jag börjat göra nu precis. Jag 
har inte sjungit mer än i ett eller två år. Jag har inte vågat förut”. 

Hjelm anser att musikterapi skulle vara till stor hjälp för patienter med Huntingtons sjukdom. 
”Jag tror man skulle må bättre av det… Jag tror att det kan vara ångestdämpande”, menar han. 
Av personlig erfarenhet vet jag att sjukdomen innebär mycket ångest och i det sammanhanget 
känns det spännande att Hjelm anser att musikterapi kan ha den effekten. 

En individuell musikterapeutisk behandling tror Hjelm skulle vara mer givande än en 
gruppbaserad behandling eftersom han tror att man då skulle ha en större delaktighet.   

5.4.2 Sammanfattning 

De resultat som jag fick fram under min intervju med Hjelm visar på att musiken har en stor 
betydelse för informanten. Det är ”ångestdämpande och roligt… lindrande för själen” hävdar 
han. Hjelm beskriver att relationen till musiken ändrats sedan sjukdomen utvecklats då 
uppskattningen av allting blir större. Vidare tror Hjelm att musikterapi generellt sätt skulle 
vara till stor hjälp som behandling vid Huntingtons sjukdom.   

  



29 
 

6 Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag diskutera samt analysera de resultat som framkommit under min 
studie. Jag kommer även att koppla ihop teorin från den fördjupade resultatbeskrivningen med 
den som redogjordes för i teorikapitlet. Vidare kommer jag sammanfatta de svar som 
framkommit rörande min forskningsfråga . Slutligen redovisar jag, utifrån studiens resultat ett 
förslag till musikterapeutiskt arbete med Huntingtonpatienter.  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att ge ökad kunskap om Huntingtons sjukdom och genom det 
skapa underlag för att kunna utforma ett på musikterapeutiskt arbete för patienter som 
drabbats av diagnosen. Undersökningen har varit fruktbar och gett många infallsvinklar vid 
besvarandet av min forskningsfråga. Samtliga informanter tror att ett musikterapeutiskt arbete 
i samband med sjukdomen kan ha en mycket positiv verkan. Patienter bör genom musiken 
kunna hitta vägar till välmående och harmoni.  Exempelvis kan ångest och oro lindras samt 
självförtroendet ökas hos den drabbade.  

Kunskap om sjukdomen samt insikt om vad som händer med den människa som blivit 
drabbad är utgångspunkten för att förstå nyttan av musikterapi och vad ett sådant arbete skulle 
kunna generera. Det anser jag att denna studie styrker.  

- Vad är då den egentliga nyttan med en musikterapeutisk behandling?  

- Varför skulle den generera god effekt på Huntingtons sjukdom?  

Utifrån den studie som genomförts och mot bakgrund av den teori som finns återgiven anser 
jag mig kunna ge konkreta svar på dessa frågor. Redan i den grundläggande beskrivningen av 
musikterapi finns mycket att ta fasta på som styrker betydelsen av denna terapiform. Enligt 
Ramel är musikterapi främst ett medel till att främja kommunikation och livslust. Då vi redan 
vet att livslust och stimulans visat sig vara faktorer som har en mycket positiv verkan på 
Huntingtonpatienter, finns det redan här starka indicier för musikterapins betydelse som 
behandling vid sjukdomen.  

6.1.1 Musikterapins positiva verkan på hjärnan  

De förändringar som sker i hjärnan hos den som drabbats av Huntingtons sjukdom och vad 
dessa förändringar innebär kan ytterligare understryka vikten av en musikterapeutisk 
behandling. Forskning visar på att vissa delar av hjärnan tar större skada än andra vid 
Huntingtons sjukdom (Petersén, 2009-11-12). Det har visat sig att en del områden är nästan 
helt bevarade genom hela sjukdomsförloppet. Intressant är att de delar av hjärnan som visat 
sig påverkas minst även omnämns av Fagius i kapitlet om musikens representation i hjärnan. 
Fagius nämner till exempel vårt primära hörselcentrum som är placerat i närheten av vårt öra 
vid vänster hjärnhalva. Om man utifrån detta studerar de bilder (se avsnitt 3.1.3) som visar 
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hjärnans förändring i olika stadier av sjukdomen så ser man att samma parti som Fagius 
nämnde är oförändrat där (Fagius, 2001) vilket betyder att hörseln är intakt. Detta anser jag 
verkligen talar för musikens möjlighet till påverkan hos en Huntingtonspatient, vilket 
ytterligare besvarar min forskningsfråga.  

Enligt Petersén är även lillhjärnan ett område som visat sig vara välbevarat vid den aktuella 
diagnosen. Intressant är att mycket av vår finmotorik kan härledas till denna del av hjärnan, 
vilket innebär att patienten trots skador på motoriken ändå skulle kunna utföra finmotoriska 
moment. Som bevis på detta kan man återkoppla till Hjelms förmåga att hålla pincettgrepp när 
han höll sitt plektrum. Trots sitt i övrigt yviga och lite klumpiga rörelsemönster kunde Hjelm 
utföra detta komplicerade grepp. Detta är ytterligare ett betydelsefullt exempel på möjlig 
musikpåverkan vid sjukdomsproblematiken.  

Episodminnet är, enligt Johansson ännu en förmåga som visat sig fungera väl hos människor 
med Huntingtons sjukdom. I denna del av minnet bevaras saker och ting man upplevt tidigare 
i livet, vilka man starkt kommer ihåg och kan relatera till. Här kan musiken ha en central 
funktion. Genom att använda musik som patienten känner igen och kan relatera till skapar 
man förutsättningar för kommunikation. Johansson nämner melodikrysset som ett exempel på 
detta. Musiken blir ett verktyg som hjälper individen att minnas. Via detta ökar 
självförtroendet, patienten känner sig stimulerad vilket vidare kan leda till att livet känns mer 
meningsfullt.  

Även Ramel beskriver vikten av detta. Musik som betyder något för patienten och som denne 
kan relatera till, anser Ramel vara en otroligt viktig utgångspunkt i arbetet med musikterapi. I 
och med detta skapas en gemensam grund där patienten känner igen sig och blir trygg. 
Personligen anser jag att detta är utgångspunkten för ett fungerande musikterapeutiskt arbete 
med Huntingtonspatienter. När patienter får höra musik de har en relation till kan de referera 
till sitt tidigare friska liv, vilket jag av personlig erfarenhet vet är betydelsefullt för dem. Där 
kan patienten hitta den friska människan som han/hon en gång varit och som finns där 
någonstans bakom sjukdomen. Utifrån detta kan terapeuten förstå vem den här individen är 
och lära känna personen som delvis försvunnit i och med diagnosen. 

6.1.2 Musikterapins positiva verkan på sjukdomssymptomen 

De neurologiska skador som uppstår vid Huntingtons sjukdom tar sig uttryck i en mängd olika 
fysiska och psykiska symptom. Motoriska störningar med ofrivilliga rörelser är karaktäristiskt 
för den fysiska yttringen medan vanliga psykiska symptom är depression, ångest och 
sömnstörningar. Den psykiska problematiken är oftast den som är mest förödande för den som 
drabbas. Vanligtvis framträder dessa symptom, enligt Petersén långt tidigare än de motoriska, 
vilket i sig kan ge upphov till extra problematik. Hur ett musikterapeutiskt arbete exakt skulle 
se ut för att vara till bäst hjälp vid denna extra problematik är något som jag just nu inte vet. 
Kanske skulle andra terapiformer vara till bättre hjälp i dessa fall? 

I arbetet med symptomlindrande behandling anser jag att musikterapin kan vara till stor hjälp. 
Samtliga informanter menar att musikterapi skulle kunna förbättra stämningsläget och därmed 
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ha en lindrande effekt på sjukdomen. Ramel hävdar att man med hjälp av musiken kan få 
människan att må bättre och därmed lindra ångest, aggressioner och andra symptom. Genom 
detta får patienten ett större välbefinnande vilket leder till att sjukdomsförloppet kan mildras. 
Vidare anser jag att Hjelms beskrivning av musik som ångestdämpande är mycket intressant. I 
och med detta uttalande ges en bekräftelse på att musik kan ha den effekt som jag trott. Detta 
innebär att musikterapi verkligen har en chans att hjälpa vid Huntingtons sjukdom.  

Om man ser till de övriga symptom som framträder i och med Huntingtons sjukdom, så är det 
angeläget att se hur musikterapi skulle kunna vara till hjälp rent funktionellt. De motoriska 
symptom som uppstår hos den som drabbats är mycket komplexa. Johansson nämner att det 
finns tre olika typer av rörelsestörningar hos en Huntingtonspatient: Ofrivilliga rörelser, 
bristande förmåga att utföra viljemässiga rörelser samt oförmåga att utlösa rörelser. 
Tillsammans generar dessa störningar en stor komplexitet vilket innebär att behandling kan 
vara svår att genomföra. Jag anser dock att musikterapin kan vara till stor hjälp också här. Att 
till exempel arbeta med rytmik och rörelse hjälper till att stimulera patientens motorik vilket 
kan leda att förändrade rörelsemönster kan återfinnas/återskapas.  

Enligt den studie som gjorts på Parkinsons sjukdom (se avsnitt 3.4) kan man se att 
behandlingen visat goda resultat på deltagarnas motorik. Erfarenhetsmässigt kan musiken 
påverka oss på många plan, vilket innebär att vi genom den även kan utveckla färdigheter som 
förstörts eller tagit skada. Som jag ser det är mänskliga kroppar uppbyggda av musikaliska 
fundament. Till exempel har vi alla en naturlig puls inom oss (hjärtat), som olika kroppsdelar 
ständigt förhåller sig till. Genom att lära sig hitta pulsen och vidare kroppens rytmik bör man 
kunna få skadade kroppsdelar och rörelser att hitta tillbaka till sitt ursprung igen. Björkqvist 
och Petersén talar om hjärnans plasticitet, att hjärnan är formbar och att man genom stimulans 
kan påverka nervcellskommunikation. Här tror jag att musikterapeutiska övningar kan bidra 
till att nya delar tränas upp och börjar fungera. 

Förutom de psykiska och fysiska symptom som uppstår vid diagnosen sker även kognitiva 
förändringar. Johansson menar att detta främst visar sig genom att man har stora svårigheter 
att organisera. Förändrad simultankapacitet och koordinationsförmåga är typiska symptom på 
den kognitiva problematiken vid Huntingtons sjukdom. Björkqvist nämner även begreppet 
”multitasking" som en beskrivning av detta. I linje med detta har Huntingtonspatienter svårt 
att utföra saker som kräver att man fungerar kognitivt. Kommunikation med andra människor 
ett exempel på detta. Personer med Huntingtons sjukdom har svårt att organisera inkommande 
och utgående ord, vilket innebär att det blir svårt att föra ett samtal. De får, enligt Johansson 
med anledning av den kognitiva svikt som uppstår svårigheter med att ta till sig budskap samt 
att förstå och tolka abstraktioner. Här bör musik ha en betydande roll. När man lyssnar till 
musik behöver man inte tolka och förstå vartenda ord utan man lyssnar bara istället, vilket 
bidrar till att patienten hänger med.  

Vidare kan man i samband med kommunikation även belysa de talsvårigheter som uppstår vid 
Huntingtons sjukdom. Talet försämras gradvis under sjukdomsförloppet för att tillslut 
upphöra helt. Ramel nämner just talsvårigheter som något man kan arbeta konkret med i en 
musikterapeutisk behandling. Med detta som utgångspunkt bör musiken kunna hjälpa 
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Huntingtonspatienter att behålla talet längre. Vidare menar jag också att 
kommunikationsförmågan påverkas i positiv riktning i en musikterapeutisk behandling 
eftersom musiken blir ett verktyg som hjälper patienten att kommunicera.     

Procedurminnet är vidare en av de kognitiva förmågor som försämras kraftigt vid Huntingtons 
sjukdom. Enligt Fagius (2002) är det i denna minnesbank som de moment vi utför per 
automatik sparas. Att spela instrument anger Fagius som ett exempel på förmågor som sparas 
i detta minne. Hjelm visar dock motsatsen till detta i och med sitt gitarrspel, vilket jag tycker 
är mycket intressant (se avsnitt 7.1.3). En förklaring till denna motsättning kan kopplas till 
lillhjärnan som visat sig vara mycket välbevarad hos Huntingtonspatienter. Lillhjärnan är ett 
område som styr själva rörelsekoordinationen och mycket av vår finmotorik kan kopplas dit. 

6.1.3 Förutsättningar  

Förutsättningen för ett musikterapeutiskt arbete är, enligt Ramel alltid det personliga mötet. 
Alla människor är unika, vilket innebär att ingen behandling kan vara den andra lik. Jag tror 
att detta lätt kan glömmas bort när man möter människor som diagnostiserats med en 
sjukdom. Huntingtonspatienter kommer med anledning av sjukdomen alltid uppvisa likheter 
med övriga personer som drabbats av samma diagnos. Sjukdomsförloppet ser dock väldigt 
individuellt ut. Forskning påvisar detta ytterligare genom de upptäckter som gjorts rörande 
den påverkan som visat sig ske på Huntingtinproteinet (se avsnitt 3.1.2). Eftersom detta 
protein, enligt Björkqvist finns i alla celler i människokroppen innebär det att Huntingtons 
sjukdom kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt. Detta är en tänkbar förklaring till varför 
vissa funktioner kan fungera bra hos en del patienter medan samma funktioner kan vara helt 
förstörda hos en annan. Hjelms förmåga att spela gitarr kan ju vara ett exempel på det.  

Med anledning av detta måste utgångspunkten i ett musikterapeutiskt arbete alltid vara det 
behov som finns hos just den patient man möter. Därför anser jag att den psykodynamiskt 
inriktade musikterapin är att föredra i arbetet med Huntingtons sjukdom framför den 
funktionsinriktade, eftersom den sistnämnda enligt Granberg (1997) är mycket striktare och 
följer en viss mall vilken är densamma i alla behandlingar. 

Enligt min studie torde också en individuell musikterapibehandling vara att föredra framför 
terapi i grupp. Johansson nämner patientens behov av trygghet och kontinuitet som en viktig 
faktor för en fungerande behandling. Gruppaktivitet främjar inte nödvändigtvis detta. Det 
skulle vidare vara svårt att tillgodose allas personliga behov i en gruppsituation vilket 
ytterligare belyser vikten av en individuell musikterapibehandling. Även Hjelm anser att 
enskild behandling skulle vara det optimala då han menar att den personliga delaktigheten är 
viktigt för en fungerande terapi. Här anser jag att det är viktigt att påvisa skillnaden mellan 
musikterapi och musikaktivitet. Musikaktiviteter, som till exempel melodikrysset tror jag är 
ett utmärkt koncept att utföra i grupp medan musikterapi avser att fylla ett annat syfte där 
varje patients individuella förutsättningar är det primära.  
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6.1.4 Eventuella hinder och svårigheter 

Huntingtons sjukdom är, enligt den aktuella studien en mycket komplicerad diagnos. Den 
neurologiska problematiken i samband med sjukdomens destruktiva förlopp genererar många 
svårigheter samtidigt som kunskapen om detta är av högsta värde. Jag anser att det här viktigt 
att framhålla när man diskuterar musikterapins möjligheter som behandlingsform för 
Huntingtonspatienter.  

Finns det hinder för ett fungerande terapiarbete? Vilka svårigheter skulle kunna uppstå? Det 
har i min studie inte framkommit något hinder som skulle förhindra att musikterapi skulle 
vara till hjälp. Dock tror jag med anledning av sjukdomens degenerativa utveckling att det 
finns faktorer som skulle kunna skapa problem och göra behandlingen svårare. Processen är 
en sådan faktor. All form av terapi innebär en process vilket kräver tid för att uppnå resultat. 
Detta kan vara stressande för patienten, då man gärna vill ha effekt direkt och uppleva snabb 
förbättring. Johansson förklarar att otålighet är ett vanligt symptom vid Huntingtons sjukdom. 
Om patienten lider av detta symptom kan denne ha svårt med tålamodet, vilket eventuellt kan 
leda till att processen inte får den tid den behöver.  

Ytterligare en vanlig åkomma vid diagnosen är enligt Johansson att man handlar impulsivt. 
Snabba vändningar och plötsliga infall är ett typiskt drag vid sjukdomsproblematiken. Dessa 
båda symptom anser jag skulle kunna skapa hinder för en fungerande musikterapeutisk 
behandling genom att det då kan bli svårt att skapa den kontinuitet som krävs för att 
musikterapi ska fungera optimalt. 

Ännu en viktig sak att belysa är den bristande sjukdomsinsikten som drabbar många 
Huntingtonspatienter. Problematiken i detta kan skapa hinder från två håll. Dels kan det vara 
svårt att överhuvudtaget motivera patienten till att inleda en behandling då han/hon inte anser 
sig själv som sjuk. Vidare kan patienten få aggressiva utbrott i samband att han/hon blir varse 
sin situation, vilket i sig kan skapa hinder. Ramel påvisar betydelsen av att i en 
musikterapeutisk behandling använda musik som patienten kan relatera till och känner sig 
trygg med. Detta tror jag kan vara till stor hjälp i arbetet med denna problematik. Genom att 
trygga patienten med musik den mår bra av och uppskattar genererar lugn och harmoni hos 
vederbörande.  

De eventuella hinder som jag belyst i detta avsnitt borde inte vara avgörande för nyttan eller 
behovet av musikterapi hos patienter med Huntingtons sjukdom. Även om problem och 
komplikationer uppstår så är de inte av betydelse för om terapiformen är till hjälp eller inte. 
Jag ser eventuella hinder mer som en utmaning att arbeta med under behandlingen. 

6.2 Slutsats 

Syftet med denna studie var att ge ökad kunskap om Huntingtons sjukdom och genom det 
skapa underlag för att kunna utforma ett på musikterapeutiskt arbete för de som patienter som 
drabbats av diagnosen. De resultat som framkommit påvisar tydligt vikten av musikterapi som 
behandlingsform och vad ett musikterapeutisktarbete skulle innebära vid den aktuella 
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diagnosen. Med anledning av detta har jag valt att som slutsats sammanställa vad som är 
viktigt att beakta vid utformandet av ett musikterapiprogram som vidare skulle kunna testas 
på patienter med Huntingtons sjukdom.  

Eftersom jag, liksom Ramel anser att all musikterapibehandling alltid måste utgå ifrån 
individen och hans/hennes förutsättningar kommer det aldrig vara möjligt att göra ett färdigt 
program som passar alla Huntingtonspatienter. Studien visar tydligt på hur komplex 
sjukdomen är och hur olika den tar sig uttryck hos de som drabbats, vilket ytterligare 
understryker vikten av detta. Vidare presenteras vad som är viktigt för att musikterapi ska 
vara till hjälp för de som drabbats av Huntingtons sjukdom. 

Ett musikterapeutiskt arbete med Huntingtonspatienter bör bygga på kommunikation. Därför 
är det mycket viktigt med tillit och förtroende. Om patienten inte känner sig trygg och 
accepterad under behandlingen uppnås inte det positiva resultat som önskas. Förutsättningar 
för att skapa en trygg grund för ett arbete med musikterapi anser jag vara dessa: 

• Individuell terapi: Här får patienten den trygghet och uppmärksamhet som behövs 
för att förtroende ska skapas. Individens behov kan stå i fokus och behandlingen kan 
anpassas därefter. 
 

• Mänskligt möte: I arbetet med patienter som är drabbade av Huntingtons sjukdom 
måste man alltid vara noga med att söka människan bakom diagnosen. Vem är den här 
personen? Vad har den för egenskaper? Vem var den innan sjukdomen? Genom att 
söka svaret på dessa frågor kan man förstå vem patienten är och på det sättet tydligare 
se vad det finns behov av hjälp.   
 

• Musikalisk bakgrund:  Det är viktigt att bli varse patientens musikaliska bakgrund 
samt hans/hennes relation till musik. Musiken måste betyda något för individen man 
möter om kontakt ska uppstå. Alla människor har en personlig relation till musik 
vilket innebär att vi alla har musikaliska referenser som är knutna till det vi känner och 
det vi upplever. Att hitta musik som patienten känner sig trygg med och som 
vederbörande uppskattar är viktigt. Studien visar också på att Huntingtonspatienter har 
ett välbevarat episodminne vilket gör att de har lätt att relatera till saker de upplevt 
tidigare i livet. Musiken kan här frambringa minnen och hjälpa patienten på olika sätt. 

Studier på Huntingtonmöss har visat att berikad miljö och livskvalité inverkar positivt på 
sjukdomsförloppet vid Huntingtons sjukdom. I analogi med detta borde musikterapi kunna 
hjälpa patienten att känna livslust, något som generar ökat välmående och välbefinnande 
vilket i sin tur kan innebära en långsammare utveckling av sjukdomsförloppet. För att ett 
musikterapeutiskt arbete ska bidra till ökad livskvalité bör behandlingen innebära stimulans 
och glädje. Detta kan uppnås med olika former av arbete med musik: 

• Musiklyssning: Patienten kan uppleva ökad stimulans genom att lyssna på musik som 
han/hon känner igen och kan relatera till. Känslor och minnen tränger fram i samband 
med det den hör vilket gör att patienten känner sig tillfredställd. 
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• Musikaliska aktiviteter: Att utföra musikaliska aktiviteter, som till exempel att 
sjunga och spela kan bidra till glädje och stimulans hos patienten. Genom att man 
aktiveras får man även uppleva att man fortfarande kan saker vilket, oftast styrker 
självförtroendet. 

En musikterapeutisk behandling kan alltså vara till stor nytta i arbetet med 
sjukdomsproblematiken. Olika symptom som framträder vid Huntingtons sjukdom kan lindras 
med hjälp av musiken. Utifrån patientens situation och behov kan ett individuellt program 
utformas med symptomlindrande övningar. Dessa symptom kan vara av både psykisk och 
fysisk karaktär som till exempel: 

• Psykisk karaktär 
 

o Tålamod: Bristande tålamod kan tränas upp genom att patienten med hjälp 
av musiken får träna sig på att vänta. Här kan man använda sig av pausens 
effekt i musiken. Vidare är övningar med ”call and respons” bra verktyg för 
att träna patienten att ha tålamod. 
 

o Ångest och ilska: Musiken är ett medel som hjälper oss att få kontakt med 
våra känslor och genom att använda sig av den kan vi uttrycka det vi känner. 
Genom detta kan musiken bidra till att ångest och ilska mildras 
 

• Fysisk karaktär  
 

o Motorik: Motoriska störningar kan tränas på olika sätt beroende på hur 
behovet ser ut. Rytm- och pulsövningar är mycket användbart oberoende på 
vart den motoriska störningen sitter. Genom dem kan patienten stimulera 
motoriska mönster som tagit skada. 
  

o Simultanförmåga: Förmågan att utföra flera saker samtidigt är bristande hos 
patienter med Huntingtons sjukdom. Här kan man med musikens hjälp träna 
kroppen att utföra korsade rörelser vilket till exempel tränar balansen mellan 
höger och vänster samt hand och fot. 
  

o Tal: Talet kan man träna genom att använda rytmiska ramsor och texter. Då 
vårt rytmsinne och talsinne är placerade på olika ställen i hjärnan kan de 
hjälpa varandra. Stimulans på den del av vårt tal som är välbehållet kan 
generera positiv effekt på det som tagit skada. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har undersökt på vilket sätt musikterapi kan användas vid behandling av 
Huntingtons sjukdom. Syftet har varit att söka fördjupad kunskap om sjukdomsproblematiken 
och utifrån det se hur ett musikterapeutisktarbete skulle kunna utformas. Med anledning av 
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det resultat som framkommit vore det mycket intressant att gå vidare och pröva mina 
slutsatser på patienter och se vad de skulle generera för effekt. Hur en fortsatt forskning kan 
se ut kräver vidare planering och studier. Upplägget och genomförandet skulle kunna 
utformas på en mängd olika sätt. Då inga tidigare studier finns dokumenterade inom det 
aktuella området så är nästan alla vägar öppna.  

En eventuell fortsatt forskning inom detta ämne skulle kräva kunskap från olika håll. Att 
arbeta tvärvetenskapligt vore en förutsättning för att kunna göra en tillförlitlig studie. Det vore 
intressant att skapa en samverkan mellan musikpedagogik och biomedicin. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide för intervju med Lars Johansson 

 
-  Jag skulle vilja jobba med musikterapi för de som drabbats av Huntingtons sjukdom. 

Vad skulle jag då behöva veta om sjukdomen och patienters problem för att kunna 
göra ett bra jobb? 

 

-  Vilka möjligheter/vägar anser du att det finns för att "nå in" till en patient med 
Huntingtons sjukdom? 
 

- Hur kan, enligt din åsikt de som drabbats av Huntingtons sjukdom uppleva musik?  
 

- Tror du att musikterapi kan vara till hjälp för de som drabbats av Huntington 
sjukdom? Varför? På vilket sätt? Om inte: Varför det? Motivera! 
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Bilaga 2: Intervjuguide för intervju med Peter Hjelm 

 

- Vad betyder umgänget med musik för dig? Berätta!  
 

- Vad gör musiken med dig? 
 

- Har relationen till musik ändrats sedan du blivit sjuk? På vilket sätt i så fall? 
 

- Vad vet du om musikterapi? 
 

- Vilken nytta/hjälp tror du personer med Huntingtons sjukdom skulle kunna ha av 
musikterapi? 
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Bilaga 3: Intervjuguide för intervju med Maria Björ kqvist  

 

- Beskriv kortfattat vad Huntingtons sjukdom är? 
 

- Vilka delar av hjärnan berörs/förändras vid Huntingtons sjukdom? Vad har dessa olika 
delar för funktion och vad innebär förändringen?  

 

- Finns det delar av hjärnan som inte förändras? Vad har dessa delar för funktion? 
 

- Hur kan man arbeta med de ”friska” respektive de ”sjuka” delarna? Vilken nytta skulle 
ett eventuellt sådant arbete kunna ha? 

 

- Tror du, utifrån de forskningsresultat som finns att musikterapi kan vara till hjälp vid 
Huntingtons sjukdom? I så fall hur? Varför? Motivera! 
 

- Har du något du vill tillägga? 
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Bilaga 4: Intervjuguide för intervju med Mikael Ram el 

 

- Vad är musikterapi? 
 

- Vilka olika musikterapeutiska tankar/teorier finns? Likheter/skillnader? 
För/nackdelar? 
 

- Vad vet du om Huntingtons sjukdom? Har du erfarenhet av sjukdomen? 
 

- På vilket sätt tror du att musikterapi kan vara till hjälp vid Huntingtons sjukdom? Var 
kan den hjälpa? Typer av övningar? 
 

- Berätta/Visa baserat på tidigare arbete med andra liknande diagnoser (som t ex 
Parkinsons sjukdom) hur du tänker att man skulle kunna arbeta med musikterapi med 
Huntingtons sjukdom?   
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Bilaga 5: Intervjuguide för intervju med Åsa Petersén 

 

- Beskriv kortfattat vad Huntingtons sjukdom är? 
 

- Vad säger senaste forskningen? Nya rön? 
 

- Vilka delar av hjärnan berörs/förändras vid Huntingtons sjukdom? Vad har dessa olika 
delar för funktion och vad innebär förändringen?  

 

- Finns det delar av hjärnan som inte förändras? Vilka? Vad har dessa delar för 
funktion? 

 

- Hur kan man arbeta med de ”friska” respektive de ”sjuka” delarna? Vilken nytta skulle 
ett eventuellt sådant arbete kunna ha? 
 

- Vad vet du om musikterapi? 
 

- Tror du, utifrån din erfarenhet och de forskningsresultat som finns att musikterapi kan 
vara till hjälp vid Huntingtons sjukdom? I så fall hur? Varför? Motivera! 
 

- Har du något du vill tillägga? 
 


