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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Kunskap om konst och estetik inom vården kan användas i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete för att främja hälsa och välbefinnande. Musik som komplementär 

behandlingsmetod har använts länge inom omvårdnad, men det finns en kunskapslucka 

om dess praktiska applicering i sjukvården. Det behövs kunskap kring musik samt ett 

holistiskt estetiskt förhållningssätt hos sjuksköterskan för att implementera musik i det 

dagliga vårdarbetet.  

Syfte: Studiens syfte var att beskriva hur musik kan användas av sjuksköterskor som 

komplementär behandling till patienter i hälso- och sjukvård. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie innehållande tretton artiklar framsökta från 

databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. 

Huvudresultat: Resultatet visade att musik som intervention kunde tillämpas för att 

lindra smärta och ångest. Vidare kunde musik även förbättra patienters sinnesstämning, 

lindra depression och förbättra sociala relationer, få patienter att uttrycka sig på nya sätt 

och stärka deras självkänsla. Resultatet visade även att musik kunde lindra symtom vid 

vissa sjukdomar och procedurer. Symtom som musik kunde lindra var trötthet, slöhet, 

illamående, andnöd, klåda och kramper. Musik hade också positiva effekter på aptit, 

användning av ansiktsuttryck samt vokalisering. 

Slutsats: Denna studie kan tillföra kunskap om musikens positiva hälsoeffekter när det 

kommer till att lindra smärta och ångest samt förbättra patienters sinnesstämning. Den 

kan också visa hur musik kan implementeras av sjuksköterskor och vårdpersonal på 

olika sätt i sjukvården. Musik kan vara ett hjälpmedel för sjuksköterskan i att skapa en 

estetiskt tilltalande vårdmiljö med ett helhetsperspektiv på patienten. Fortsatt forskning 

kring musik som komplementär metod är viktigt för att utveckla samt finna nya 

användningsområden där musik kan tillämpas inom omvårdnadsfältet. 
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Abstract 

 

Background: Knowledge of art and aesthetics in healthcare can be used in nursing care 

to promote health and well-being. Music as a complementary treatment method has 

been used for a long time in nursing, but there is a knowledge gap about its practical 

application in healthcare settings. Knowledge about music and a holistic aesthetic 

approach by the nurse are important factors to implement music in the daily care work. 

Aim: The aim of this study was to describe how music can be utilized by nurses as a 

complementary treatment in a healthcare setting. 

Method: A literature study containing thirteen scientific articles found and retrieved 

from PubMed, CINAHL and PsycINFO. 

Findings: The result revealed that music as an intervention was able to relieve pain and 

anxiety. In addition, music could improve patients’ mood, relieve depression, improve 

social relationships, strengthen their self-esteem. The result also showed that music 

could relieve symptoms from certain diseases and procedures. Symptoms that music 

were found to alleviate were fatigue, lethargy, nausea, shortness of breath, itching and 

cramps. Music also had positive effects such as increased appetite, use of facial 

expressions and vocalization. 

Conclusion: This study can provide further knowledge about the positive health effects 

of music when it comes to relieving pain and anxiety, as well as improving patients' 

mood. Further, the study can also show how music can be implemented in different 

ways by nurses and healthcare staff. Music can be an aid for the nurse in creating an 

aesthetically pleasing care environment with a holistic focus on the patient. Continued 

research about music as a complementary method in nursing is important for developing 

and finding new uses for music in the nursing field. 
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INTRODUKTION  

1.1 Sjuksköterskans roll samt icke-farmakologiska metoder inom vården 

Hälsa definieras av World Health Organization (WHO 2018) som fullkomligt ett fysiskt, 

mentalt och socialt välbehag, inte enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp. Enligt svensk 

sjuksköterskeförening (2017a) innefattar sjuksköterskans ansvarsområden att lindra lidande, 

främja hälsa, förebygga sjukdom och återställa hälsa. Sjuksköterskor bör använda alla verktyg 

och skapa möjligheter för att lindra alla former av lidande för patienter (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017a). Svensk sjuksköterskeförening (2017b) förklarar att en 

legitimerad sjuksköterska ska arbeta utifrån åtgärder och rutiner som är grundade på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. En legitimerad sjuksköterska bör inspirera och bidra med 

ett vetenskapligt förhållningssätt för att skapa dialog kring hur införande och tillämpning av 

ny kunskap kan ske i en verksamhet (Svensk sjuksköterskeförening 2017b). Att koppla svensk 

sjuksköterskeförenings (2017b) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor med 

befintlig forskning tydliggör uppdraget som sjuksköterskan har i verksamheten. Åtgärder som 

är icke-farmakologiska till sin natur är en naturlig del av omvårdnaden, vilket är 

sjuksköterskans ansvarsområde. Ulfvarson och Bergqvist (2014) menar vidare att behandling 

med läkemedel kan kompletteras eller ibland ersättas av icke-farmakologiska åtgärder. Icke-

farmakologiska interventioner kan användas som åtgärd för att lindra många olika tillstånd 

och symtom (Ulfvarson & Bergqvist 2014). En studie av MacLeod, Musich, Kraemer och 

Wicker (2018) visar exempelvis att interventioner som fokuserar på att lindra kronisk stress 

har visat sig vara goda åtgärder för att minska sömnproblem hos äldre.  

 

1.2 Estetik i vården 

Estetiken har stor betydelse för sjuksköterskeyrket enligt Lepp (2014), den kan ses som ett 

instrument vilket kan generera stimulans och glädje i sjuksköterskans möten med både 

anhöriga och patient. Enligt Csíkszentmihályi (1992) höjer upplevelser som är socialt, 

känslomässigt och intellektuellt belönande livskvaliteten. Upplevelser av dessa slag kan 

hjälpa människor att uppnå lycka, trots yttre och inre begränsningar (Csíkszentmihályi 1992). 

Enligt Daykin et al. (2017) finns kopplingar mellan välmående och kulturella aktiviteter. 

Sjuksköterskan kan använda sig av ett estetiskt förhållningssätt för att skapa en aktiv 

vårdmiljö som främjar välbefinnande (Wikström 2003; Nilsson 2014). Att nyttja en estetiskt 

tilltalande miljö med personliga föremål från närstående och patient kan enligt Lepp (2014) 
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inge såväl hopp som energi. Vårdgivaren kan använda sig av skapande aktiviteter som dans, 

bild och texter för att skapa meningsfulla upplevelser som stimulerar till social, kreativ, 

intellektuell tillfredställelse och utveckling (Lepp 2014). 

 

1.3 Hörsel 

Oxenham (2018) menar att människans auditiva sinne skapar möjligheter för att interagera i 

den akustiska miljön samt kommunicera via ljud som till exempel tal eller musik. Örat 

uppfattar vibrationer som startas av luftmolekyler i yttre hörselgången, når trumhinnan och 

passerar genom det inre örats öronsnäcka vilket genererar nervimpulser som går till 

somatosensoriska cortex. Det mänskliga hörselsystemet är naturligt känsligt för 

ljudfrekvenser och denna känslighet bestäms av innerörats öronsnäcka. Öronsnäckan, på latin 

Cochlea är avgörande för den mänskliga hörselns selektivitet och förmåga att kunna analysera 

frekvenser (Oxenham 2018). McDermott och Oxenham (2008) förklarar att processen som 

avser kombinationer av toner är essentiell för upplevelsen av ljud som människan hör. Allen, 

Burton, Olman och Oxenham (2017) menar att ton och klang styr över vår uppfattning av 

ljud, musik och prosodi. De menar att vi kodar och kommer ihåg relationen mellan toner, 

vilka blir till sekvenser som vi minns. I musik kan tonsekvenser användas för att definiera 

melodi, harmoni och klang (Oxenham 2018). Människor som lyssnar på musik är enligt 

McDermott och Oxenham (2008) sensitiva för höjningar och sänkningar mellan tonerna. När 

flera toner förekommer samtidigt och låter behagliga råder konsonans, om tonerna istället 

uppfattas disharmoniska tillsammans råder dissonans (Mcdermott & Oxenham 2008). 

 

1.4 Musik 

Begreppet musik är mångfacetterat och svårdefinierat, ett sätt är att se musik som specifika 

former av arrangerat ljud (Bohlin & Ronström u.å). Musik har enligt Wikström (2003) länge 

använts som ett medel i syfte att egga upp eller bedöva känslor. Musik kan användas 

terapeutiskt och kallas då för musikterapi, vilket bland annat används för att träna olika 

funktioner och färdigheter (Gabrielsson u.å). Inom löpning kan exempelvis musik med högt 

jämnt tempo och en högre ljudnivå användas för att egga upp löparen inför loppet, öka 

steglängd, samt förbättra prestation och motivation (van Dyck & Leman 2016). Hörseln 

utvecklas i fosterstadiet, och barnet kan redan då skilja på olika ljud (Wikström 2003). Barnet 

lär sig att reagera på mammas röst och kan tolka hjärtrytm, en långsam takt generar lugn 

medan en snabb takt skapar upphetsning (Clements-Cortes & Bartel, 2018). I en engelsk 
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studie av Daykin et al. (2017) framkommer att både lyssnande på musik och sång kan påverka 

människor i olika riktningar, både kulturellt och socialt. 

 

Enligt Clements-Cortes och Bartel (2018) finns flera förklaringsmodeller till mekanismen 

bakom musikens påverkan på kroppen. Människor är olika känsliga för ljud och musik, en 

individ kan uppfatta en sorts musik som störande medan en annan fylls av lugn och lust 

(Nilsson 2014). Sachs, Damasio och Habibi (2015) menar att humör, social kontext och 

personlighet är faktorer som kan avgöra hur musik uppfattas. Ett sätt att förklara musikens 

påverkan på människor är enligt Clements-Cortes och Bartel (2018) att varje individ skapar 

associationer till musik som kan utlösas av exempelvis minnen. När individen hör musiken 

aktiveras det emotionella minnet, minnesbilder och känslor kan då komma tillbaka till 

medvetandet (Clements-Cortes & Bartel 2018). Musik-baserade interventioner inom vården är 

fortfarande i ett tidigt skede, det saknas särskilt evidens kring hur musik kan användas hos 

barn och unga (Stegemann, Geretsegger, Phan Quoc & Smetana 2019). Robb et al. (2018) 

anser att konsistent terminologi och ett gemensamt språk behöver utvecklas kring forskning 

om musik som intervention. Bruket av musik kan enligt Beyers (2016) ses som en adjuvant 

behandling med syfte att motverka ohälsa i olika former. Att skapa musik i en social 

gemenskap ger människan möjlighet att uttrycka sig fritt och i samspel med andra människor 

(Beyers, 2016).  

 

1.5 Teoretisk referensram 

Enligt Eriksson (1993) innefattar begreppet hälsa inte bara frånvaro av sjukdom. Hälsan finns 

inom människan som en bärande kraft och innefattar friskhet, sundhet och välbefinnande. 

Hopp, tro och kärlek är grundläggande element i vårdarens arbete. Utifrån en 

helhetsdimension och helhetssyn på människan kan hälsa främjas, upprätthållas och stödjas. 

Människan är en enhet av kropp, själ och ande. Eriksson poängterar att vårdare inte bör 

begränsa sig med en teoretisk ram, ett perspektiv eller metod, det är viktigt att använda sig av 

alla verktyg och metoder som främjar hälsa. Ett kroppsligt och andligt tillfredsställande och 

helande är enligt Eriksson möjligt genom att bygga tillit (Eriksson 1993).  

 

Vårdandet handlar enligt Eriksson (1993) om att förstå och använda sig av konsten att vara 

genuin och bry sig om medmänniskor samt ge en varm, mjuk och professionell omsorg. I en 

vårdande process ska kunskap stödja vårdaren med ett hälsofrämjande syfte. Vårdandet 
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beskrivs som en handling, vilken är estetisk till dess natur. Att integrera patienten i dess 

process kan hjälpa patienten att uttrycka sig fritt och i behag. Detta kan en vårdare uppnå 

genom att ansa, leka och lära. Eriksson hävdar att individen ansar, leker och lär hela tiden 

tillsammans med familj, anhöriga och vänner, vilket leder till utveckling och integration. 

Vårdande är ett naturligt beteendemönster och därför anses människan som en naturlig 

vårdare. För att optimalt utnyttja människans naturligt vårdande egenskap behöver vården 

tillgodose en gynnsam miljö där människan ses som en helhet av kropp, själ och ande. 

Individen i den gynnsamma miljön upplever friheten att förverkliga sig själv och dess innersta 

syften, önskan om att bli frisk. Öppenheten i vårdarbetet kan enligt Eriksson möjliggöra både 

medicinsk vård och själavård hos en individ i en sårbar situation där andligt välbefinnande är 

lika viktigt som det kroppsliga. Erikssons teori valdes eftersom den betonar estetiska 

handlingar, lekens plats i vårdandet samt delandet av upplevelser (Eriksson 1993). 

 

1.5.1 Ansa 

Begreppet ansning är enligt Eriksson (1993) ett grundläggande element till vårdandet, ansning 

handlar om en konkret handling eller gärning som är kravlös. I den ansande handlingen kan 

vårdaren få patienten att känna sig accepterad oberoende av handlingar eller kontext. Syftet 

med ansning är att hjälpa människan att klara sig själv, skapa livskraft, samt generera 

kroppsligt välbehag. Ansande handlingar kan vara att krama om någon, hålla en hand eller 

titta någon i ögonen. Att dela patientens situation är ett annat sätt att ansa. Genom att vara 

närvarande och dela situationen kan sjuksköterskan minska smärta och ångest hos patienten, 

men även dela upplevelser som tankar och känslor. Att tillsammans vara del av en situation 

skapar gemensamhet och kan användas som en utgångspunkt för omvårdnaden (Eriksson 

1993). 

 

1.5.2 Leka 

Eriksson (1993) ser leken som ett uttryck för hälsa, glädje, önskningar och livslust, men den 

ger också ett naturligt utrymme för vila och rekreation. Att kunna leka är centralt i vårdandet 

och ett naturligt beteendemönster för människan, särskilt som barn. När individen har kontroll 

och upplever att situationen går att behärska kan leken bli ett sätt att kravlöst utveckla och 

pröva förmågor på ett tryggt sätt. Genom att gradvis införliva individens inre trygghet med det 

nya från den yttre verkligheten får individen kontroll över situationen, samt autonomi. Leken 

är till sin karaktär interaktiv, ett utrymme där lekandet sker är viktig. Leken kan användas på 

olika sätt inom vården. Lek kan ske på ett abstrakt plan och bli ett uttryck för önskningar och 
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möjligheter, att för stunden kunna vara den person hon vill vara. Leken kan också ske i 

skapande aktiviteter där man delar gemensamhet. Leken kan också användas för att hjälpa 

personen att avkoda och anpassa svår, konfliktfylld information till patientens egna krav och 

behov (Eriksson 1993). 

 

1.5.3 Lära 

Att lära sig att vara en del av en helhet, är att utvecklas och ständigt befinna sig i en lärande 

process enligt Eriksson (1993). En ständig förändring, livets grunddimensioner, har olika 

syften och mål. Det naturliga lärandet utgör en grundläggande del av den naturliga vården. 

Undervisning sker genom en trygg, interaktiv process mellan människan och andra individer. 

Målet kan vara självförverkligande. I vården behövs undervisning för att hjälpa personen att 

återvinna sitt oberoende. Som vårdare är det viktigt att främja lärande genom kommunikation 

och lek (Eriksson 1993). 

 

1.6 Problemformulering 

Estetisk kunskap är viktig för sjuksköterskan, musik kan användas för att främja hälsa i 

sjukvården. Olika former av musik påverkar människor på olika sätt beroende på miljö och 

kontext. Sjuksköterskans uppgift är att se patienten ur ett holistiskt perspektiv för att minska 

lidande samt förbättra livskvaliteten. Att lyssna på musik och sjunga har visat sig ha positiva 

effekter på vuxna människors välmående. Musik som omvårdnadsåtgärd är förhållandevis 

gammal, men musikens praktiska applicering i sjukvården är fortfarande begränsad. Det finns 

en kunskapslucka om hur musik kan appliceras inom fler områden i sjukvården. Denna studie 

ämnar därför att belysa fler sätt som musik praktiskt kan nyttjas inom sjukvård. 

 

1.7 Syfte 

Studiens syfte var att beskriva hur musik kan användas av sjuksköterskor som komplementär 

behandling till patienter i hälso- och sjukvård. 

 

1.8 Frågeställningar 

Hur kan musik användas som komplementär behandling i sjuksköterskans omvårdnadsarbete? 
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2. METOD 

2.1 Design 

Studiens design är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck, 2016), vilken har som 

ändamål att summera samt analysera befintlig forskning. 

 

2.2 Sökstrategi 

Databaser som användes för att finna relevanta publicerade artiklar till denna studie var 

PubMed, PsycINFO och CINAHL. För att generera relevanta sökresultat för studiens syfte 

granskades MeSH-termer, PsycINFO major headings samt CINAHL major headings för att 

finna liknande ämnesord för sökningen. I granskningen av ämnesord visade det sig att alla tre 

databaser hade Music Therapy som ämnesord, vilket svarar bra på denna studies syfte. Polit 

och Beck (2016) rekommenderar att använda ämnesord som redan finns indexerade i 

databaserna, eftersom sökningen då genererar ett resultat som utgår från alla ämnen som 

ämnesordet kan beröra, istället för att enbart generera träffar på ordet i fri text. Av denna 

anledning valdes Music Therapy som ett initialt begrepp att utgå från i sökningarna. Sökord 

som användes var music therapy, nurses och nursing, och dessa sammanfördes genom den 

booleska söktermen AND. Sökningar kombinerades och skiftade mellan MeSH-termer och 

fritext för att finna tillräckligt relevant material. Begränsningar som nyttjades i alla sökningar 

var att artiklarna var tillgängliga på engelska samt publicerade mellan 2014–2019. I 

databaserna PsycINFO och CINAHL begränsades sökningarna utöver de tidigare med Full 

text, Peer reviewed samt Adulthood (se Tabell 1). 

 

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier för valda artiklar var empiriska studier, att dessa skulle svara på nämnd 

studies syfte och frågeställningar, deltagare över 18 år i studierna, samt att studierna utförts i 

någon form av vårdinrättning. Artiklarna skulle belysa hur musik kunde användas som 

komplementär behandling inom sjukvården. Utvalda vetenskapliga artiklar valdes utifrån 

empiriska studier, oberoende av studiens val av ansats. Review-artiklar, studier på deltagare 

under 18 år exkluderades, med motiveringen att barn och ungdomars upplevelser av tillstånd 

som ångest och smärta skiljer sig från vuxnas.  
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Tabell 1. Databassökning. 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar  

Medline 

via 

PubMed 

 

2014–2019, 

engelska. 2019-01-

24 

"Music 

Therapy"[MeSH] 

AND nursing 

176 51 9 

Medline 

via 

PubMed 

2014–2019, 

engelska. 2019-01-

24 

"Music 

Therapy"[MeSH] 

AND 

"Nursing"[MeSH]  

 

 

21 

 

5 2 

CINAHL 2014-2019, 

engelska, peer 

reviewed, full text, 

adulthood. 2019-01-

24 

Music therapy (Major 

Subject heading) 

AND nurses  

27 2 1 

PsycINFO 2014-2019, 

engelska, peer 

reviewed, full text, 

adulthood. 2019-01-

24 

Music therapy (Major 

Subject Heading) 

AND nursing  

52 18 1 

    

 Totalt: 13 

 

2.4 Urvalsprocess 

En noggrann granskning av sökningarnas utfall gjordes. I den första processen granskade 

författarna rubrik och abstract på 276 artiklar. Abstraktets relevans bedömdes i förhållande till 

denna studies syfte och frågeställning, och artiklar valdes bort om titel och abstrakt inte 

bedömdes svara på dessa. Efter detta steg bedömdes sammanlagt 76 artiklar vara lämpliga för 

ytterligare granskning. En granskningsmall användes i detta steg för att bedöma artiklarnas 

relevans i förhållande till den här studiens syfte och frågeställning. Till exempel bedömde 

författarna om artiklarna studerade fenomen som svarade på syftet för föreliggande studie. I 

detta steg valdes sammanlagt 29 artiklar bort, eftersom de inte svarade på syftet. Två specifika 

mallar, en för artiklar med kvalitativ ansats och en för kvantitativ ansats nyttjades i detta steg 

för att bedöma artiklarnas kvalitet. Artiklarnas syfte, metod, resultat och diskussion bedömdes 

separat. Exempelvis bedömdes huruvida analysmetoden var tydligt beskriven, samt resultatets 
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tydlighet och relevans i förhållande till denna studies syfte och frågeställning. Sammanlagt 

granskades 44 artiklar utifrån kvalitetsmallarna i detta steg av urvalsprocessen. Av dessa 

valdes 31 artiklar bort, då de antingen saknade tillräcklig kvalitet, var dubbletter från tidigare 

sökningar, eller ej svarade på syftet (se Figur 1). Artiklar som svarade gentemot studiens syfte 

och frågeställningar lästes utifrån den här studiens urvalskriterier, syfte och frågeställning, 

samt kvalitetsbedömningen som gjordes med granskningsmallarna. De 13 artiklarna som 

inkluderades i studien bedömdes utifrån granskningsmallar vara relevanta samt hålla 

tillräcklig kvalitet.  

 
Figur 1. Översikt av urvalsprocessen. 

 

Sammanlagt antal 
artiklar från samtliga 

sökningar

276

Antal sökträffar i 
PUBmed

197 

Titel och abstrakt lästes i 
detta steg. 141 artiklar 

exkluderades varav:

45 var review-artiklar

96 svarade inte på syftet

56

56 artiklar granskades i full 
text. 22 artiklar svarade inte 

på syftet. 2 dubletter 

21 artiklar höll inte tillräckligt 
hög kvalitet

11

Antal sökträffar i 
PsycINFO

52

Titel och abstrakt lästes i 
detta steg. 34 artiklar 
exkluderades varav:

6 var review-artiklar

28 artiklar varade inte på 
syftet, eller var dubletter 

från tidigare sökningar

18

18 artiklar granskades i full 
text. 10 artiklar saknade 

tillräcklig kvalitet och valdes 
bort

7 artiklar svarade ej på syftet

1

Antal sökträffar i 
CINAHL

27

Titel och abstrakt lästes i 
detta steg. 25 artiklar 
exkluderades varav:

5 var review-artiklar

20 artiklar ej svarade på 
syftet, eller var dubletter 

från tidigare sökningar

2

2 artiklar granskades i full 
text. 1 dubblett från valda 

artiklar i PUBmed

1



 

9 

 

2.5 Dataanalys 

Denna studie har använt en kvalitativ innehållsanalys vald ur Polit och Beck (2016) för att 

bearbeta artiklarna. Kvalitativ innehållsanalys innefattar ett tillvägagångssätt där data bryts 

ner i meningsbärande enheter, som kodas och namnges för att identifiera teman i innehållet 

(Polit & Beck 2016). De valda artiklarna lästes igenom grundligt och enskilt av författarna 

flera gånger, för att båda författarna skulle få en helhetsbild av materialet i artiklarna. 

Anteckningar fördes enskilt löpande under läsningen, och reflektioner utifrån dessa 

genomfördes gemensamt kring varje artikels helhetsbild. Artiklarnas författare, syfte och 

resultat sammanfördes och presenteras kortfattat i bilaga 1, se bilaga 2 för en metodöversikt.  

 

Därefter identifierades meningsbärande enheter i artiklarnas resultat som var relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar. Enligt Polit och Beck (2016) är kodning ett bra verktyg 

som kan vara till nytta för att organisera och underlätta analys av data. De meningsbärande 

enheterna kodades därför i färg för att finna likheter och skillnader mellan artiklarna. 

Kodningen genomfördes enskilt för att komplettera varandra och undvika bortfall av relevant 

data. Sedan jämförde författarna varandras markeringar flera gånger, för att finna olikheter 

och likheter samt utforma kategorier. De markerade meningsbärande enheterna abstraherades 

sedan till tydliga kategorier. Koder som liknade varandra sammanfördes till kategorier. 

Utifrån kodningen identifierades ett huvudsakligt tema; Musik som komplement. Utifrån detta 

huvudtemat särskilde författarna fyra sub-teman; Musik som smärtlindring, Lindring av 

ångest, Förbättrad sinnesstämning samt Lindring av symtom vid vissa sjukdomar och 

procedurer. Dessa utgjorde tillsammans med huvudtemat grunden för resultatets utformning i 

huvudrubrik och underrubriker (Polit & Beck 2016). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Vid urval av artiklar till denna litteraturstudie har författarna förutsatt att artiklarna har blivit 

etiskt granskade. Deltagarna bör ha fått informerat samtycke och artiklarna ska reflektera över 

etiska överväganden i samtliga artiklar. Vetenskaplig etik definieras enligt Polit och Beck 

(2016) som en kedja av regler som bestämmer moraliska principer, beteenden, uppgifter och 

skyldigheter som forskare måste förhålla sig till. För att presentera artiklarnas resultat korrekt 

utan att förvränga innebörden var det av vikt att översätta de meningsbärande enheterna 

korrekt. Därav nyttjades både digitala samt analoga ordböcker. Författarna till denna 

litteraturstudie tog avstånd från olika oredligheter som fabricering, förfalskning samt 

plagiering av studiernas resultat. 
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3. RESULTAT 

Resultatet i denna studie grundas på sammanlagt tretton artiklar; varav en kvalitativ, en med 

mixad metod samt elva kvantitativa artiklar. I resultatet presenteras studiens svar utifrån dess 

syfte och frågeställning. Presentationen av resultatet är indelat i en huvudrubrik med 

sammanlagt fyra tillhörande underrubriker. Huvudrubriken är Musik som komplement, med 

följande underrubriker: Musik som smärtlindring, Lindring av ångest, Förbättrad 

sinnesstämning samt Lindring av symtom vid vissa sjukdomar och procedurer. Se figur 2 för 

en översiktlig presentation av resultatet. För en översikt av vem som valde musik i artiklarna, 

se figur 3. De valda artiklarna tillämpade musik i antingen förinspelad, live eller 

musikterapeutisk form (se Figur 4). För en utförligare översikt av artiklarnas val av musik, 

sättet som det administrerades på samt vem som utförde detta, se bilaga 3. 

 

 

Figur 2. Översikt av resultat 

 

3.1 Musik som komplement 

Utifrån studiens granskade artiklar i denna 

litteraturstudie framkom att musik kunde 

användas av sjuksköterskor för att minska 

smärta, lindra ångest, förbättra patientens 

sinnesstämning, samt minska symtom vid 

vissa sjukdomar och procedurer som 

exempelvis illamående och klåda.  

 

 

Figur 3. Val av musik 
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3.1.1 Musik som smärtlindring 

Musik påvisades ha en smärtlindrande effekt i Bilgiç och Acaroğlu (2017), Burrai et al. 

(2014), Burrai et al. (2019), Gallagher et al. (2018a), Gallagher, Lagman och Rybicki 

(2018b), Liu och Petrini (2015), Mondanaro, et al. (2017) samt Yaman Aktaş och Karabulut 

(2015). Bilgiç och Acaroğlu (2017) visade att patienterna i studiens kontrollgrupp hade en 

högre genomsnittlig smärtnivå än patienterna som fick lyssna på förinspelad musik under och 

efter kemoterapi. Gallagher, Lagman och Rybicki (2018b) påvisade att smärta sänktes hos 

palliativa patienter med olika typer sjukdomar (främst cancer) efter musikterapeutiska 

sessioner. Efter sådana sessioner sänktes patienternas skattning av smärta hos 95 (32,4%) av 

sammanlagt 293 individer, och en kliniskt relevant minskning i smärtnivå noterades hos 57 

individer (19,5%). Burrai et al. (2014) spelade live saxofon, och Burrai et al. (2019) använde 

live sång, båda minskade skattning av smärta på VAS hos patienter som genomgick 

hemodialys. Basvärde innan test för båda grupperna var över 3.5 i VAS för smärta, 

kontrollgruppens skattning minskade till i genomsnitt ~1.5 efter två dagar, medan 

experimentgruppens värde minskade till 0.5 i genomsnitt efter två dagar (Burrai et al. 2019). 

 

Studien av Mondanaro et al. (2017) visade att musikterapi i form av live musik som forskarna 

valde sänkte smärtnivåer hos patienter som återhämtade sig från ryggradsoperationer. I 

studien ökade kontrollgruppens smärta som mättes med VAS från 5.2 till 5.89, medan 

smärtnivån hos experimentgruppen sänktes från 6.2 till 5.09 (Mondanaro et al. 2017). Studien 

av Gallagher et al. (2018a) utfördes på postoperativa ortoped-patienter, som fick skatta sin 

smärta på en tiogradig numerisk skala innan och efter musik-sessioner under sammanlagt tre 

dagar. I dessa musikterapeutiska sessioner fick patienterna själva välja hur de ville delta, 

exempelvis genom att improvisera, spela eller sjunga med i musiken, eller lyssna på när 

musikterapeuten framförde musik. Kontrollgruppen förbättrade sin smärta med i genomsnitt 

0.25 poäng, medan patienterna som genomgick musiksessioner förbättrade sin smärta med i 

genomsnitt 1.25 poäng. De menade att patienternas skattning av smärta sänktes mer om 

patienten deltog i musiksessioner vokalt eller emotionellt. Sammanlagt upplevde 73% av 

patienterna som genomgick musik-sessioner en minskning av smärta, gentemot 41% av 

patienterna i kontrollgruppen (Gallagher et al. 2018a). En studie i Kina visade också att 

postoperativa thorax-patienter som fick lyssna på förinspelad lugn musik med hörlurar, i 

trettio minuter per dag i tre dagar hade lägre smärta än kontrollgruppen (Liu Y & Petrini 

2015). Mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter som genomgick endotrakeal sugning fick 
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en lägre skattning på smärtnivå när musik spelades upp under sugningen genom forskarvald 

instrumentell musik med låg takt (Yaman Aktaş & Karabulut 2015). 

 

 

Figur 4. Musik-baserade interventioner som studierna nyttjade. 

 

3.1.2 Lindring av ångest 

Åtta artiklar visade att musik kan användas för att minska och lätta på ångest (Bilgiç & 

Acaroğlu 2017; Burrai et al. 2019; Chang et al. 2018; Gallagher, Lagman & Rybicki 2018b; 

Gallagher et al. 2018a; Lee et al. 2017; Liu & Petrini 2015; Yang et al. 2016). I studien av 

Gallagher et al. (2018a) påvisades förbättringar i ångestnivåer hos postoperativa patienter. 

Studien ägde rum under tre dagar och alla dagar påvisade en sänkning i ångestnivåer 

gentemot kontrollgruppen (Gallagher et al. 2018a). Liu och Petrini (2015) påvisade en 

signifikant förbättring på ångestnivåer för patienter i en intensivvårdsavdelning vilka hade 

genomgått bröstkorgsoperation i Kina. Yang et al. (2016) kom fram till att lugn naturmusik 

som spelades upp på stereo i ett behandlingsrum lindrade ångest hos psykiatriska patienter 

efter att ha lyssnat på 20 minuters musik varje dag. Studien av Chang et al. (2018) noterade en 

signifikant förbättring jämfört med kontrollgruppen i ångestnivå. Patienterna fick först spela 

upp låtar de gillade för gruppen. Sedan fick patienterna skapa musik i grupp tillsammans med 

personal under 32 veckor, med en session i veckan. Den musikskapande gruppens 

ångestsymtom mätt i skalan HAM-A minskade i med genomsnitt 6.22 poäng, medan 

kontrollgruppen minskade med 0.44 poäng. Detta visade att interventionen hade en stark 

effekt på att minska ångestsymtom (Chang et al. 2018). 

 

En signifikant förbättring påvisades i Bilgiç och Acaroğlu (2017) för cancersjuka patienter 

som genomgick kemoterapi, där förekomsten av ångest minskade. Ett passivt lyssnande på 
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avslappnande musik som forskarna valt mellan tre till fyra gånger i veckan med 15 till 30 

minuters perioder hade en god terapeutisk effekt. Instrumentalmusik gav mer avkoppling 

jämfört med musik med text (Bilgiç & Acaroğlu (2017). I Gallagher, Lagman och Rybicki 

(2018b) noterades ett liknande resultat, 110 (37,5%) patienter av sammanlagt 293 visade en 

förbättring i sin ångest med musikterapi. Patienterna valde själva hur de ville delta, 

exempelvis verbalt, spela instrument, klappa eller skriva sångtexter. Bland patienterna som 

visade en förbättring i ångest visade 78 (26,6%) en kliniskt relevant förbättring (Gallagher, 

Lagman & Rybicki 2018b). I Burrai et al. (2019) framkom att lyssna på livesång i 15 minuter 

reducerade ångestnivåer hos patienter som undergick hemodialys-behandling. En signifikant 

förbättring på ångestnivå rapporterades av Lee et al. (2017) bland patienter som genomgick 

mekanisk ventilation efter 30 minuters intervention med musik där patienterna fick välja olika 

typer av musik som exempelvis klassisk, religiös musik eller naturljud.  

 

3.1.3 Förbättrad sinnesstämning 

En signifikant förbättring på patienternas psykospirituella och sociokulturella komfort 

påvisades av Bilgiç och Acaroğlu (2017). Vid musikinterventionen noterades även en positiv 

påverkan på patienternas känsla av att inte må bra (Bilgiç & Acaroğlu 2017). I studien av 

Burrai et al. (2014) skattade patienter sin sinnesstämning på VAS-skala (högre värde = sämre 

sinnesstämning). Basvärdet för båda grupperna var 5, och gruppen som fick lyssna på live 

framförd saxofonmusik skattade i genomsnitt 1.5 medan kontrollgruppens värde var 

oförändrat (Burrai et al. 2014). Förbättring av sinnesstämning påvisades även i Gallagher et 

al. (2018a), där en betydande positiv förändring uppmättes med hög signifikans. Gallagher, 

Lagman och Rybicki (2018b) visade att sessioner med musikterapi hade en kliniskt relevant 

påverkan på sinnesstämning hos palliativa patienter 194 (66,2%) av 293 patienter. Chang et 

al. (2018) påvisade ökad livskvalitet psykologiskt, samt förbättrade sociala relationer hos 

patienter med svåra mentala sjukdomar. Patienternas självkänsla ökade signifikant, 

patienterna som fick skapa musik skattade sin självkänsla i genomsnitt 2.18 poäng högre än 

kontrollgruppen (Chang et al. 2018). Porter et al. (2017) visade också på förbättrade sociala 

relationer. Vårdare upplevde att patienter blev mindre isolerade, att musiken hade en positiv 

påverkan på patienternas sociala liv och hjälpte dem stärka relationer med anhöriga och 

vårdare. En bidragande faktor till att musiken stärkte relationer var att patienterna kunde 

uttrycka sig på nya sätt, visa kärlek genom att spela in musik, utöva sin tro på nya sätt samt 

hantera situationen bättre (Porter et al. 2017).  
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I studien av Porter et al. (2017) berättade patienter att musiken var avslappnande, lyfte 

humöret, och på så sätt lyfte deras sinnesstämning. Intervjuade patienter i studien upplevde att 

sessionerna var till nytta för att återfå gamla glada minnen. Med hjälp av musiken kunde 

patienterna identifiera ögonblick i deras liv som definierade viktiga relationer. 

Musiksessionerna blev till ett roligt och lekfullt utrymme där både patienter och anhöriga 

kunde umgås, patienterna såg fram emot varje session (Porter et al. 2017). Ett liknande 

resultat konstaterades av Gallagher, Lagman och Rybicki (2018b) med palliativa patienter. I 

studien mättes en förbättring i patienters skattning i depression. Av 293 patienter visade 81 

(27,6%) en förbättring i sin depression. Bland de patienter som visade en förbättring i 

depression visade 57 individer (19,5%) en kliniskt relevant förbättring (Gallagher, Lagman & 

Rybicki 2018b). I en studie av Werner, Wosch och Gold (2017) som jämförde hur dementa 

patienters depression kunde lindras av receptiv musikterapi eller rekreationella sångsessioner 

visade musikterapi en signifikant förbättring av depressiva symtom. Musik minskade 

patienternas skattning på MADRS med 2,47, medan den ökade i gruppen som fick sjunga 

med 2,04. Det visade sig också att mer än 50% av patienterna som deltog i musikterapin blev 

gladare, samt mer än 30% av patienterna i musikterapi-gruppen ökade deras sociala förmåga 

och integrerades i högre grad i gruppen (Werner, Wosch & Gold 2017). 

 

3.1.4 Lindring av symtom vid vissa sjukdomar och procedurer 

Musik hade en positiv effekt på symtom relaterade till kemoterapi i en studie av Bilgiç och 

Acaroğlu (2017). Musik hade specifikt en positiv effekt på symtomen trötthet, slöhet och ökad 

aptit (Bilgiç & Acaroğlu 2017). Minskad upplevelse av illamående relaterat till musik som 

intervention påvisades i Bilgiç och Acaroğlu (2017) samt Gallagher et al. (2018a). I studien 

av Gallagher et al. (2018a) syntes en signifikant förbättring i patienters skattning av 

illamående på en numerisk skala 0–10. Gallagher, Lagman och Rybicki (2018b) påvisade att 

musik hade en positiv påverkan på palliativa patienter med varierande sjukdomar i livets 

slutskede. En signifikant förbättring sågs hos patienterna på symtomen andnöd, ökad 

användning av ansiktsuttryck samt vokalisering. En kliniskt relevant förbättring kunde ses hos 

163 individer (55,6%) gällande ansiktsuttryck, samt 172 individer (58,7%) gällande 

vokalisering. Förbättring av andnöd kunde ses hos 55 individer (18,8%), och en klinisk 

relevant förbättring hos 36 individer (12,3%) av 293 patienter (Gallagher, Lagman & Rybicki 

2018b). Musik minskade även antal episoder med kramper hos patienter genomgående 

hemodialys (Burrai et al. 2019). Minskad klåda vid hemodialys påvisades i samband med live 
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musik i Burrai et al. (2014). I studien av Burrai et al. (2014) minskade klåda med 75,7% från 

basvärdet på VAS för klåda innan interventionen gentemot efter interventionen. Klåda 

minskades även signifikant i studien av Burrai et al. (2019), gentemot kontrollgruppen. 

Episoder med klåda var över 70 per dag innan intervention i båda grupperna, i 

kontrollgruppen höll sig episoder i klåda över 30 den första dagen, och ökade ytterligare till 

över 40. I gruppen som fick lyssna på live musik var antalet episoder under 10 båda dagarna 

(Burrai et al. 2019). Tre av artiklarna i föreliggande studie kom fram till att musik kunde 

sänka det systoliska blodtrycket (Burrai et al. 2019; Lee et al. 2017; Liu & Petrini 2015), och i 

en av artiklarna sänkte musik även pulsen (Lee et al. 2017). 

 

4. DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

Studiens syfte var att beskriva hur musik kan användas av sjuksköterskor som komplementär 

behandling till patienter i hälso- och sjukvård. I föreliggande studies resultat framkom att 

musik kunde användas på flera sätt av sjuksköterskor för att bringa hälsa och välmående till 

patienten. Musik visade sig ha en signifikant påverkan i att lindra smärta. Resultatet visade att 

musik även lindrade ångest. Musik kunde även förbättra patienters sinnesstämning, lindra 

depression, förbättra sociala relationer, få patienter att uttrycka sig på nya sätt samt stärka 

självkänslan. Resultatet visade även att musik kunde lindra symtom vid vissa sjukdomar och 

procedurer. Symtom som musik kunde lindra var trötthet, slöhet, illamående, andnöd, klåda 

samt minska kramper. Musik visade sig också ha en ökad och positiv effekt på aptit, 

användning av ansiktsuttryck och vokalisering. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Utifrån studiens resultat framkom att musik hade en smärtlindrande effekt på olika 

patientgrupper i varierande vårdinrättningar (Bilgiç & Acaroğlu 2017; Burrai et al. 2014; 

Burrai et al. 2019; Gallagher et al. 2018a; Gallagher, Lagman & Rybicki 2018b; Mondanaro 

et al. 2017; Liu & Petrini 2015; Yaman Aktaş & Karabulut 2015). I likhet med denna studies 

resultat påvisades musikens smärtlindrande effekt även i Garza-Villarreal, Pando, Vuust och 

Parsons (2017). Enligt denna studie hade musik en bättre smärtstillande effekt när patienterna 

själva fick välja musik, än när forskarna valde musik (Garza-Villareal et al. 2017). Wikström 

(2003) påpekar dock att musik påverkar människor, även om de inte är förtjusta i den 

specifika musiken. Sång och musik kan i olika situationer vara till hjälp på grund av dess 
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dialogskapande egenskaper, samt bidra till en avslappnad stämning i mötet mellan vårdare 

och patient (Wikström 2003). Det kan vara till nytta för patientens omvårdnad att kartlägga 

vilken musik patienten tycker om. Att arbeta med patienter individuellt utifrån deras kulturella 

kontext och musikintresse kan skapa bättre möten och relationer mellan vårdpersonal och 

patient, hjälpa sjuksköterskan att lära känna samt förstå patienten bättre, samt bidra till ökad 

smärtlindring. Enligt Clements-Cortes och Bartel (2018) skapar musik kognitiva reaktioner 

som ofta är inlärda ur en kulturell eller religiös kontext. Utifrån Eriksson (1993) kan musikens 

tillämpning av sjuksköterskan ses som en ansande, estetisk och kravlös handling där patienten 

är fri att delta efter egen vilja. Leken blir här en tydlig aspekt, särskilt om patienten själv får 

välja musik som hen associerar med glada minnen eller låtar som påverkat patienten mycket. 

Att leka med olika musikstilar och sätt att använda musik i vården genom att tillsammans med 

patienten skapa, lyssna och identifiera stycken som denne mår bra av kan vara ett bra sätt för 

att dels uppnå bättre smärtlindring, och dels arbeta patientcentrerat.  

 

Föreliggande studies resultat visade att musik kunde lindra patienters ångest i olika 

sjukdomstillstånd (Bilgiç & Acaroğlu 2017; Burrai et al. 2019; Chang et al. 2018; Gallagher et 

al. 2018a; Gallagher, Lagman & Rybicki 2018b; Lee et al. 2017; Liu & Petrini 2015; Yang et 

al. 2016). Kim, Evangelista och Park (2015) påvisade i likhet med Burrai et al. (2019) att 

musik var effektivt för att minska ångest hos patienter som genomgick hemodialys. Enligt 

Roy-Byrne (2015) är ångest mångfacetterat, och kan visa sig på helt skilda sätt hos olika 

personer. En studie av Nordfjærn (2012) visade att patienter som använde benzodiazepiner 

under en längre för att lindra ångest istället ledde till en ökad risk för svår ångest och 

depression. Av dessa anledningar är det viktigt att arbeta med alternativa behandlingsmetoder 

för att lindra ångest hos patienter. Sjuksköterskor bör använda olika metoder och 

omvårdnadsåtgärder för att upprätthålla och stödja patientens hälsa (Eriksson 1993; svensk 

sjuksköterskeförening 2017a). Artiklarna i föreliggande resultat studerade inte bakgrunden till 

patienternas ångest eller hur den yttrade sig, de fokuserade på att studera patienternas 

ångestnivåer och hur dessa påverkades av musik. Musik är dock en säker behandling fri från 

biverkningar och tycks vara väl lämpad för att lindra ångest generellt. Det är känt att smärta 

och ångest ger en ökad aktivitet på fysiologiska parametrar, som förhöjd puls och blodtryck 

(Fitzsimons, Parahoo, Richardson & Stringer, 2003; Saccò et al 2013). Tre artiklar i 

föreliggande studie påvisade att musik hade en effekt på blodtryck, och eftersom denna 

parameter är relaterad till bland annat smärta och ångest är dessa fynd av intresse (Burrai et al. 

2019; Lee et al. 2017; Liu & Petrini 2015). Lidande uppstår enligt Eriksson (1993) vid 
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sjukdom och kan upplevas även vid behandlingar av en sjukdom. Kroppslig smärta är fysisk, 

men lidande har olika dimensioner, såväl fysiologiska som psykologiska (Eriksson 1993). 

Musik kan användas för att lindra fenomen som ångest och smärta, samt även möjligtvis ha en 

effekt på smärtans och ångestens fysiologiska verkan på kroppen. Detta tyder på att musik har 

en förmåga att verka på flera dimensioner. 

 

Musik visade i föreliggande resultat ha en positiv effekt på patienters sinnesstämning (Bilgiç 

& Acaroğlu 2017; Burrai et al. 2014; Chang et al. 2018; Gallagher et al. 2018a; Gallagher, 

Lagman & Rybicki 2018b; Porter et al. 2017; Werner, Wosch & Gold 2017). Enligt Wikström 

(2003) är musiken associationsskapande och har förmåga att locka fram dolda resurser samt 

minnen. Porter et al. (2017) kom i likhet med dessa studier fram till att patienter upplevde de 

återfick och kunde placera viktiga minnen, samt att deras sinnesstämning höjdes. Ett 

intressant fynd i denna studies resultat var att gruppsång ökade depressionssymtom medan 

musikterapi i grupp lindrade depression (Werner, Wosch & Gold 2017). Detta tyder på att 

musikterapi kan fungera bättre för patienter med demens, då det inte kräver lika mycket av 

deltagarna som gruppsång gör. Clements-Cortes och Bartel (2018) menar att musik kan 

användas i geriatriken för att stödja patienter socialt och emotionellt. Vidare riktas författarnas 

tankar till musikens lugnande effekt, vilken möjligtvis kan ha en god effekt för att deskalera 

aggression hos dementa patienter. Detta är något som Pedersen et al. (2017) visade, att 

musikterapi signifikant minskade agiterade beteenden hos dementa patienter. Att använda 

musik inom en geriatrisk kontext tycks ha flera fördelar, men det är viktigt enligt författarna 

att vårdpersonalen använder musiken på ett respektfullt sätt gentemot dementa. Clements- 

Cortes och Bartel (2018) menar att förinspelad musik inte är lämpad för dementa, eftersom de 

ofta saknar förmåga att berätta när de vill stänga av den, sänka ljudet eller liknande. För att 

tillämpa musik i geriatriken anser författarna att en logisk slutsats bör vara att sjuksköterska 

och vårdpersonal kan läsa av patienten, och ser till individens behov. Tre studier påvisade att 

musiken hade en positiv effekt på patienternas sociala liv (Chang et al. 2018; Porter et al. 

2017; Werner, Wosch & Gold 2017). Enligt Erikssons (1993) teori är delandet av upplevelser 

och leken är centralt för omvårdnaden. En praktisk tillämpning av musik kan utifrån 

Erikssons teori ses som en process där sjuksköterska, anhörig och patient kan dela 

musikaliska upplevelser tillsammans i en lekfullt, lärorikt och hälsofrämjande kontext. Enligt 

svensk sjuksköterskeförening (2017b) bör sjuksköterskan se personen bakom patienten, med 

egna åsikter, behov och värderingar. Genom använda musik i en lekfull kontext kan 

sjuksköterskan lyfta fram människan bakom patienten och humanisera denne.  
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Föreliggande resultat visade att musik hade en positiv påverkan på symtom vid vissa 

sjukdomar och procedurer (Bilgiç & Acaroğlu 2017; Burrai et al. 2014; Burrai et al. 2019; 

Chang et al. 2018; Gallagher et al. 2018a; Gallagher, Lagman & Rybicki 2018b; Lee et al. 

2017; Liu & Petrini 2015). Enligt Nilsson, Rawal, Uneståhl, Zetterberg och Unossons (2001) 

studie minskade trötthet hos patienter som fick lyssna på musik. Karagozoglu, Tekyasar och 

Yilmaz (2012) visade att musikterapi tillsammans med visuella bilder minskade symtom vid 

kemoterapi som illamående, och kräkningar. En studie av Koca Kutlu och Eren (2014) 

undersökte vilken effekt som musik hade på symtom som kan uppkomma hos hemodialys-

patienter. I likhet med två studier från föreliggande studies resultat (Burrai et al. 2014; Burrai 

et al. 2019) hade musik en lindrande effekt i Koca Kutlu och Erens (2014) studie på smärta, 

illamående samt färre kramper under musiksessionerna. Musik tycks utifrån detta vara en 

omvårdnadsåtgärd med möjlighet till god effekt på flera symtom hos denna patientgrupp.  

 

Artiklarna i studiens resultat använde musik i olika former för patienterna (se Bilaga 3). Enligt 

Nilsson (2014) påverkas patienter av ljud, både från vårdmiljön och medpatienter. Flera 

upplever panik och rädsla och definierar dessa som mardrömsliknande scenarion. Musik kan 

nyttjas för att hjälpa patienten att koppla av, stänga ute buller och oljud, samt förbättra sömn 

(Nilsson 2014). Att använda förinspelad musik i vården för att lindra smärta, ångest, såväl 

som stänga ute buller och oljud ser författarna som en naturlig tillämpning för förinspelad 

musik. Live musik kan ses som en aktiv intervention gentemot förinspelad musik, då den 

framförs direkt av sjuksköterskor. På så sätt skapar den en upplevelse som vårdare och 

patienter delar, vilket Eriksson (1993) menar är centralt för att ansa, och även ge god 

omvårdnad i ett helhetsperspektiv. Genom att skapa möten präglade av kulturella intryck kan 

musiken bidra till att sjuksköterskan i högre grad kan arbeta efter ett estetiskt förhållningssätt. 

Uppmuntran till musik och sång hos vårdpersonal i situationer när det passar kan skapa en 

estetisk vårdmiljö med ett lekfullt fokus. En sådan miljö kan byta fokus från vårdinrättningens 

allvar, till estetiken och musiken. Sachs, Damasio och Habibi (2015) menar att inlärda 

föreställningar, personligheten och det sociala sammanhanget påverkar hur individer upplever 

musik, samt vilken effekt den har på deras humör. De poängterar att sorglig musik är särskilt 

användbar för att förbättra sinnesstämningen hos depressiva patienter, eftersom den effektivt 

kan reglera patienters sinnesstämning. Sorglig musik har en förmåga att skingra personers 

negativa känslor, hjälpa patienter återfå viktiga minnen och skapa känsla av komfort (Sachs, 

Damasio & Habibi (2015). Detta kan vara till nytta för vårdpersonal, såväl som patienter. 

Sorglig musik möjligtvis vara ett sätt att skingra negativa känslor och hjälpa både 
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sjuksköterska och patient att hantera svåra situationer som uppkommer. I en studie av Onishi, 

Tsujikawa, Inoue, Yoshida, och Goto (2016) påvisades att musik kunde sänka stressnivåer hos 

sjuksköterskor. Att introducera musik i verksamheter skulle således kunna vara hälsosamt för 

såväl vårdare som patienter.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna till denna studie använde sig av beskrivande design med kvalitativ ansats. En 

beskrivande design avser enligt Polit och Beck (2016) att analysera befintlig forskning. 

Databaserna Medline via PubMed, CINAHL, och PsycINFO användes i denna studie. Enligt 

Polit och Beck (2016) anses Medline via PubMed och CINAHL vara särskilt relevanta för att 

söka relevant artiklar som berör relevant forskning kring omvårdnad. Att denna studie 

använde tre viktiga databaser för omvårdnadsforskning för att finna resultatets artiklar kan ses 

som en styrka, om färre databaser hade inkluderats skulle relevanta artiklar inte tagits med i 

studien. I studien nyttjades både inklusionskriterier och exklusionskriterier. Det är enligt Polit 

och Beck (2016) viktigt att avgränsa och definiera populationens egenskaper som den bör 

eller inte bör besitta. Denna studie valde att inkludera studier på deltagare över 18 år samt 

exkludera deltagare under 18 år. Detta metodval gjordes innan studiens sökningar 

genomfördes, dels på grund av svårigheter i att extrapolera forskning mellan vuxna och 

ungdomar, dels för att få ett mer specificerat resultat. Denna avgränsning kan ses som en 

styrka, då arbetet fann ett tydligt fokus. Enligt Polit och Beck (2016) är det av vikt att använda 

databasernas index-system, samt booleska termer för att kunna avgränsa samt bredda 

sökningar. Denna studie använde sig av booleska termer i alla databaser, major subject 

headings i databaserna CINAHL och PsycINFO, samt medical subject headings i databasen 

Medline via PubMed, vilket kan ses som en styrka eftersom det avgränsade sökningarna till 

relevanta artiklar för det valda syftet. Genom att kombinera sökord tillsammans med booleska 

termer genererades sökträffar med artiklar som besvarade föreliggande studies syfte och 

frågeställning. Artiklar skrivna på engelska nyttjades som limit i sökningarna, vilket Polit och 

Beck (2016) anser vara av vikt om forskaren inte kan läsa flera språk. Artiklar som skulle 

kunna vara relevanta sorterades å ena sidan bort, men dessa skulle å andra sidan inte kunna 

användas och återges trovärdigt på grund av språkförbistring. 

 

Till studiens resultat valdes artiklar oberoende av deras ansats, kvantitativ eller kvalitativ. 

Enligt Polit och Beck (2016) fokuserar kvalitativ forskning på att förstå subjektiva mänskliga 
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upplevelser av fenomen. Det bör tilläggas att endast en artikel av tretton hade en kvalitativ 

ansats. Detta kan ses som en svaghet med föreliggande studie, om fler kvalitativa artiklar 

sållats fram hade studien kunnat ge en mer nyanserad bild av vårdare och patienters 

upplevelser av musik i vården. Artiklarna lästes och kodades enskilt för att undvika bortfall av 

viktiga meningar samt kringgå varandras påverkan. Detta skapade förhoppningsvis ett mindre 

partiskt resultat. Artiklarna som valdes från sökningarna granskades utifrån deras kvalitet, 

med hjälp av mallar. Granskningsmallar eller protokoll kan enligt Polit och Beck (2016) 

användas med fördel när det kommer till att bedöma relevans, styrkor och svagheter hos 

artiklar. Att använda mallar skapade organiserade data med information som var lätt att hitta, 

för att sedan använda i resultat samt diskussion. Denna studie använde sig av kvalitativ 

innehållsanalys för att analysera studierna. Kvalitativ innehållsanalys som metod tillåter 

analys av både kvantitativa och kvalitativa data, men fungerar och används främst för 

kvalitativ forskning. Denna form av analys skapar en närhet till texten som analyseras, samt 

gör det lätt att analysera och avkoda texten. Det är dock möjligt att en annan form av analys 

hade lämpat sig bättre för att analysera artiklarna eftersom 11 av 13 artiklar hade en 

kvantitativ ansats, och kvalitativ innehållsanalys passar bäst för att analysera kvalitativ 

forskning. Detta kan möjligtvis ses som en svaghet med studien. Författarna anser dock att val 

av analysmetod var tillräckligt ändamålsenligt för att spegla artiklarna i resultatet.  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Föreliggande studie kan förhoppningsvis leda till att musik som metod kan realiseras i högre 

grad i det kliniska arbetet för sjuksköterskan. Musik bör implementeras som en regelbunden 

omvårdnadsåtgärd i patienters behandlingsplan. Musik är fri från biverkningar så länge 

ljudvolymen regleras och kan därför användas säkert av hälso-sjukvårdspersonal. Skillnaden 

mellan metoderna i forskningen har utvecklat tanken på att det skulle vara svårt att införa en 

standardmetod för olika patientgrupper, men detta ses samtidigt som en fördel när det finns 

flera möjliga sätt att införa musik i vårdarbetet. Vissa metoder är enklare än andra att 

implementera i den kliniska verksamheten. Ett enkelt sätt att implementera musik kliniskt är 

att låta patienten lyssna med hörlurar och MP3-spelare. Ett annat sätt är att sjuksköterskan 

framför musik live, vilket är kostnadseffektivt eftersom material inte behöver köpas in, men 

däremot ställer krav att sjuksköterskan vågar använda sin estetiska kunskap. Alla kan sjunga, 

och sjuksköterskor kan använda sång eller instrument i vårdarbetet.  
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4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Det var ont om kvalitativa studier som fokuserade på patientens upplevelse av musik inom 

vården, även om föreliggande studie fick med en studie med sådant fokus. Kvalitativ 

forskning med fokus på patientens upplevelse av musik som behandling skulle kunna skapa 

en grund för kunskap i hur musik kan användas för att ge en patientcentrerad, holistisk 

omvårdnad. Att fortsättningsvis göra kvalitativa studier kring sjuksköterskans perspektiv på 

hur musik kan användas skulle kunna identifiera möjligheter och hinder som finns i 

verksamheter, samt öppna nya vägar för att kunna använda musik i det dagliga 

sjuksköterskearbetet. Framtida fortsatta studier kan förslagsvis i Sverige för att testa och ta 

reda på hur musik kan implementeras i olika verksamheter. Större urvalsgrupper kan öka 

evidens för musikens påverkan på olika patientgrupper. Vidare borde framtida studier 

använda sig av enhetlig terminologi, detta kan ge forskningen kring musik och omvårdnad ett 

mer effektivt sätt att förmedla både existerande och ny kunskap inom området. Studier borde 

även utföras inom fler vårdvetenskapliga områden samt med flera olika patientgrupper för att 

undersöka hur musik kan användas och anpassas till olika vårdinrättningar.  

 

4.6 Slutsats 

Denna studie kan tillföra kunskap om musikens positiva hälsoeffekter när det kommer till att 

lindra smärta och ångest samt förbättra patienters sinnesstämning. Den kan också visa på hur 

musik kan implementeras av sjuksköterskor och vårdpersonal på olika sätt i sjukvården. 

Musik tycks ha en naturlig förmåga att föra samman människor, väcka samt skapa minnen 

och bringa positiva känslor. Musik verkar kunna stärka patienters sociala liv och relationer. 

Detta tyder på att musik kan vara ett hjälpmedel för sjuksköterskan i att skapa en estetiskt 

tilltalande vårdmiljö, med ett holistiskt fokus. Fortsatt forskning kring musik som 

komplementär metod inom omvårdnad är viktigt för att utveckla samt finna nya 

användningsområden där musik kan tillämpas.  
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6. BILAGOR 

Bilaga 1. Översikt av syfte och resultat. 

Författare Syfte Resultat 

1. Bilgiç, Ş. & Acaroğlu, 

R. 2017, Turkiet 

Att undersöka vilka effekter musiklyssnande har på 

symtom hos turkiska patienter som genomgår kemoterapi.  

Typiska symtom som förekommer vid kemoterapi så som 

smärta, trötthet, illamående, depression, ångest, sömnighet, 

aptitlöshet och andnöd minskade genom att lyssna på musik i 

interventionsgruppen, vilket var statistiskt signifikant. 

Förbättringar av total känsla av allmän komfort, såväl fysisk 

som psykosocial och sociokulturell komfort var också 

statistiskt signifikanta. 

2. Burrai, F., Micheluzzi, V., 

Zito, MP., Pietro, G. & Sisti, 

D. 2014, Italien 

Att fastställa effekten av live saxofon-musik på flera 

fysiologiska parametrar samt smärta, humör och nivå på 

klåda, hos patienter som genomgår hemodialys. 

Experimentgruppen visade en statistiskt signifikant 

reducering i smärtnivå, förbättring i humör och klåda samt i 

oxygen saturation. 

3. Burrai, F., Lupi, R., Luppi, 

M., Micheluzzi, V., Donati, 

G., Lamanna, G. & Raghavan, 

R. 2018, Italien 

Vilken effekt livesång har på vanliga parametrar, hos 

patienter som genomgår hemodialys. 

Att lyssna på live sång under hemodialys gav förbättring i 

systoliskt och diastoliskt blodtryck, bättre sömnkvalitet, färre 

kramper, reducerade ångest, smärta och klåda. 

4. Chang, B., Chen, B., 

Beckstead, J. & Yang, C. 

2018, Taiwan 

Att undersöka effekter som ett musikskapande 

grupprogram hade på ångest, självkänsla och livskvalitet, 

på patienter med svåra mentala sjukdomar. 

Patienter fick lyssna på musik 90 minuter varje vecka under 

32 veckor. En signifikant förbättring kunde ses i sociala 

relationer, och psykologisk livskvalitet. Signifikant 

förbättring jämfört med kontrollgruppen kunde också ses i 

ångestnivå och självkänsla.  

5. Gallagher, L.M., Gardner, 

V., Bates, D., Mason, S., 

Nemecek, J., Baker, J., James, 

D., Manshi, B. & Francois, L. 

2018, USA 

Syftet med studien var att förstå hur musikterapi-sessioner 

påverkar post-elektivt ortopediska operationspatienters 

smärta, humör, ångest, vistelsetid samt användning av 

läkemedel. 

Signifikanta skillnader i experimentgruppen gällande smärta, 

ångest och humör mättes dag 1, smärta ångest och illamående 

dag 2, samt smärta ångest och humör den tredje dagen. Bland 

patienter med skattad smärta över 2 dag 1, minskade smärtan 

med 2 poäng hos 36 % av experimentgruppen, samt 10% hos 
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kontrollgruppen. Övergripande rapporterade 73% i 

experimentgruppen förbättrad smärta, gentemot 41% i 

kontrollgruppen.  

6. Gallagher, L.M., Lagman, 

R. & Rybicki, L. 2018, USA 

Att förstå effekten av musikterapi-sessioner; identifiera 

gemensamma mål och interventioner inom musikterapi 

samt bedöma deras effekt; samt undersöka vilken skillnad 

i effekt som finns mellan ålder, kön, och typ av cancer 

En signifikant förbättring i smärta, ångest, depression, 

andnöd, humör, ökat minspel samt vokaliserings-skalor 

kunde ses. 96% av patienterna hade positiv respons på 

interventionen. Att delta vokalt eller emotionellt i sessionerna 

hade bäst effekt på att förbättra symtom. 

7. Lee, C-H., Lee, C-Y., Hsu, 

M-Y., Lai, C-L., Sung, Y-H., 

Lin, C-Y. & Lin, L-Y. 2017, 

Taiwan  

Att undersöka effekterna av musikintervention bland 

patienter som genomgår mekanisk ventilation, genom att 

mäta både fysiologiska (kortisolnivåer) och 

självrapportering metoder av ångest, detta för att 

undersöka om att ångest skulle minska efter att patienter 

hade behandlats med en 30-minuters session av 

musikintervention. 

Att lyssna på musik i 30 minuters session visade signifikant 

förbättring på ångest (relaterad på kortisolnivå), minskad 

hjärtfrekvens, systoliskt blodtryck samt minskad upplevelse 

av ångest.  

8. Liu, Y. & Petrini, M.A. 

2015, Kina 

Undersöka musikens effekt på smärta, ångest, och vitala 

parametrar hos patienter som genomgått 

bröstkorgsoperationer i Kina. 

Att lyssna på musik i 30 minuter hade signifikant effekt på 

ångest, minskad smärtnivå, systoliskt blodtryck och puls 

jämfört med kontrollgruppen. 

9. Mondanaro, J.F., Homel, P., 

Lonner, B., Shepp, J., 

Lichtensztein, M. & Loewy, 

J.V. 2017, USA 

Att förstå effekterna av musikterapi på patienternas 

återhämtning efter en ryggradsoperation.  

Studieresultat visade en signifikant förändring om 

smärtupplevelse efter 30 minuters musikterapisession (> 1 

poäng) inom 72 timmar efter operationen. En skillnad med 

andra granskade studier i den här studie erbjöds också till 

kontrollgruppen musikterapi efter genomförandet av 

sessionen. Detta för att minimera det etiska dilemmat som 

kan uppkomma.  

 
10. Porter, S., Mcconnell, T., 

Clarke, M., Kirkwood, J., 

Hughes, N., Graham-wisener, 

L., Regan, J., Mckeown, M., 

Att undersöka processen och upplevelser involverat i 

introduktionen av musikterapi som ett komplement till 

palliativ vård. 

Studien visade att musikterapi innehåller flera mekanismer 

som kan ge fysiskt, psykologiskt, emotionellt, existentiellt 

och socialt stöd. Kontexten hospice visade sig vara ett gott 

sammanhang för att använda musik i. Genom en helhetssyn 

kunde musikterapi enkelt appliceras med god effekt. 
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Mcgrillen, K. & Reid, J., 2017, 

Nordirland 

Undersökning av patienternas svar hjälpte till att identifiera 

specifika fördelar för olika typer av patienter. 

11. Werner, J., Wosch, T. & 

Gold, C. 2017, Tyskland 

Att undersöka effekten av interaktiv gruppfokuserad 

musikterapi gentemot gruppsång på depressiva symtom 

hos äldre, boende på vårdhem.  

Musik-terapi gav en signifikant förbättring i nivå av 

depression gentemot gruppsång. 

12. Yaman Aktas, Y. & 

Karabulut, N. 2015, Turkiet  

Fastställa effekten av musikterapi på smärtnivå, nivå av 

sedering och fysiologiska parametrar under endotrakeal 

sugning av mekaniskt ventilerade patienter i 

kardiovaskulär operation på en intensivvårdsenhet. 

 

Att lyssna på musik hade en ökad effekt på sederingsnivå 

under endotrakeal aspirering jämfört med kontrollgruppen. 

Musiken hade dessutom signifikant effekt på smärtnivå 

jämfört med kontrollgruppen. 

13. Yang C., Miao N., Lee T., 

Tsai J., Yang H., Chen W., 

Chung M., Liao Y., Chou K. 

2015, Taiwan 

Att undersöka effekterna av En musikintervention på 

inlagda psykiatriska patienter med olika nivåer av ångest. 

Att lyssna på musik hade en signifikant påverkan på 

ångestnivåer oberoende av vilken nivå patienten hade från 

början. Hjärnans alfavågor höjdes av musik, medan 

betavågor sänktes. 
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Bilaga 2. Sammanställning av artiklarnas metod. 

Författare, År, Land Titel Ansats och design Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

1. Bilgiç, Ş. & 

Acaroğlu, R. 2017, 

Turkiet 

Effects of Listening to 

Music on the Comfort 

of Chemotherapy 

Patients. 

Kvantitativ ansats med 

kvasiexperimentell design. 

Frågeformulär. Mann Whitney U test 

och beskrivande 

statistik 

2. Burrai, F., 

Micheluzzi, V., Zito, 

MP., Pietro, G. & Sisti, 

D. 2014, Italien 

Effects of live 

saxophone music on 

physiological 

parameters, pain, mood 

and itching levels in 

patients undergoing 

haemodialysis. 

Kvantitativ ansats med 

randomiserad kontrollerad 

experimentell pretest-

posttest-design. 

VAS-skala för smärta, sinnesstämning och 

klåda 

Blodtryck (systoliskt och diastoliskt) 

Puls 

Glykemi 

Oxygen saturation 

Chi-2 test, t-test, 

Fisher’s exact test, 

Mann–Whitney U-test, 

Wilcoxon test och 

beskrivande statistisk 

3. Burrai, F., Lupi, R., 

Luppi, M., Micheluzzi, 

V., Donati, G., 

Lamanna, G. & 

Raghavan, R. 2018, 

Italien 

Effects of Listening to 

Live Singing in 

Patients Undergoing 

Hemodialysis: A 

Randomized 

Controlled Crossover 

Study 

Kvantitativ ansats med 

randomiserad kontrollerad 

experimentell 

överkorsningsdesign. 

Demografiska data 

Blodtryck 

Mätning av Kt/V 

Frågeformulär SF-12 

HADS-skala 

VAS-skala för smärta 

Variansanalys 

(ANOVA), T test och 

Kendall’s W test och 

beskrivande statistik 

4. Chang, B., Chen, B., 

Beckstead, J. & Yang, 

C. 2018, Taiwan 

Effects of a music-

creation programme on 

the anxiety, self-

esteem, and quality of 

Kvantitativ ansats med 

kvasiexperimentell design. 

Intervjuer och medicinska journalsystem 

Hamilton Anxiety Rating scale 

chi-2 test, t-test, 

Cohen’s d och 

beskrivande statistik 
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life of people with 

severe mental illness: 

Rosenberg Self-Esteem Scale 

World Health Organization Quality of Life-

BREF 

5. Gallagher, L.M., 

Gardner, V., Bates, D., 

Mason, S., Nemecek, 

J., Baker, J., James, D., 

Manshi, B. & Francois, 

L. 2018, USA 

Impact of Music 

Therapy on 

Hospitalized Patients 

Post-Elective 

Orthopaedic Surgery 

Kvantitativ ansats med 

randomiserad kontrollerad 

experimentell design.  

Demografiska data via databas 

Numerisk skala 0–10 för smärta, ångest och 

illamående 

Happy/Sad Faces Assessment Tool 

Data kring medicin och dosering 

Två-sample t test, chi-2 

test, Fisher’s exact test, 

beskrivande statistik 

och logistisk 

regressionsanalys 

6. Gallagher, L.M., 

Lagman, R. & Rybicki, 

L. 2018, USA 

Outcomes of Music 

Therapy Interventions 

on Symptom 

Management in 

Palliative Medicine 

Patients 

 

Kvantitativ ansats med 

retrospektiv, beskrivande 

design. 

Medicinska samt musikterapeutiska 

journalsystem 

Numerisk skala 0–10 för smärta, depression, 

ångest och andnöd 

Happy/Sad Faces Assessment Tool 

Beteende-skalor 0–3 för ansiktsuttryck, 

kroppsrörelser och vokalisering. 

Multipel linjär 

regressionsanalys, t-test 

och beskrivande 

statistik 

 

7. Lee, C-H., Lee, C-

Y., Hsu, M-Y., Lai, C-

L., Sung, Y-H., Lin, C-

Y. & Lin, L-Y. 2017, 

Taiwan 

 

Effects of Music 

Intervention on State 

Anxiety and 

Physiological Indices 

in Patients Undergoing 

Mechanical Ventilation 

in the Intensive Care 

Unit. 

Kvantitativ ansats med 

randomiserad kontrollerad 

experimentell pretest-

posttest-design. 

Visuell analog skala för ångest 

C-state-trait anxiety inventory, självskattning 

Puls 

Blodtryck 

Serum-kortisol 

Deskriptiv statistik, x2 

test och variansanalys 

(ANCOVA) 
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8. Liu, Y. & Petrini, 

M.A. 2015, Kina 

Effects of music 

therapy on pain, 

anxiety, and vital signs 

in patients after 

thoracic surgery. 

Kvantitativ ansats med 

Randomiserad kontrollerad 

experimentell repeated 

measures-design. 

State-trait anxiety inventory 

Blodtryck 

Puls 

Andningsfrekvens 

Konsumtion i mg av diklofenak 

Frågeformulär 

Deskriptiv statistik, chi-

2 test, oberoende t-test, 

variansanalys 

(RENOVA) och GEE 

analys 

9. Mondanaro, J.F., 

Homel, P., Lonner, B., 

Shepp, J., 

Lichtensztein, M. & 

Loewy, J.V. 2017, 

USA 

Music Therapy 

Increases Comfort and 

Reduces Pain in 

Patients Recovering 

from Spine Surgery. 

Mixad ansats, med 

randomiserad experimentell, 

beskrivande design. 

VAS-skala för smärta 

Hospital Anxiety and Depression Scale 

Tampa Scale for Kinesiophobia 

Variansanalys och 

deskriptiv statistik 

 

10. Porter, S., 

Mcconnell, T., Clarke, 

M., Kirkwood, J., 

Hughes, N., Graham-

wisener, L., Regan, J., 

Mckeown, M., 

Mcgrillen, K. & Reid, 

J., 2017, Nordirland 

A critical realist 

evaluation of a music 

therapy intervention in 

palliative care 

Kvalitativ ansats med 

beskrivande design.  

Frågeformulär 

Sociodemografiska data 

Intervju med musikterapeut 

Fokusgrupper  

Beskrivande statistik 

samt Newell och 

Burnard’s temaanalys 

11. Werner, J., Wosch, 

T. & Gold, C. 2017, 

Tyskland 

Effectiveness of group 

music therapy versus 

recreational group 

singing for depressive 

Kvantitativ ansats med 

pragmatisk kluster-

randomiserad jämförande 

design. 

MADRS 

 

Fisher's exact test, 

independent t-test, 

beskrivande statistik 

och post hoc analys 
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symptoms of elderly 

nursing home residents 

12. Yaman Aktas, Y. & 

Karabulut, N. 2015, 

Turkiet 

 

The effects of music 

therapy in endotracheal 

suctioning of 

mechanically ventilated 

patients. 

Kvantitativ ansats med 

randomiserad, enkelblind 

experimentell design. 

Critical-Care Pain Observation Tool 

Ramsay Sedation Scale 

Frågeformulär 

Blodtryck 

Puls 

Oxygen saturation 

chi-2 test, t-test och 

deskriptiv statistik 

13. Yang C., Miao N., 

Lee T., Tsai J., Yang 

H., Chen W., Chung 

M., Liao Y., Chou K. 

2015, Taiwan 

The effect of a 

researcher designated 

music intervention on 

hospitalised psychiatric 

patients with different 

levels of anxiety. 

Kvantitativ ansats med 

Randomiserad kontrollerad 

experimentell repeated 

measures-design. 

MINI 

Beck Anxiety Inventory 

EEG-hjärnvågor 

Fingertemperatur 

Deskriptiv statistik, chi-

2 test, Shapiro–Wilk 

test och Kruskal– 

Wallis Test 
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Bilaga 3, Översikt av musikval, innehåll samt administrering av musik som intervention.  

Författare Professionell 

bakgrund hos 

interventionisten 

Val av musik Administrering av musik Musikstil eller genre 

1. Bilgiç, Ş. & 

Acaroğlu, R. 2017, 

Turkiet 

Inte specificerat. Forskarna. Hörlurar och MP3-spelare. Avslappningsmusik 

(Relaxation exercises CD) 

med harpa och fiol. 

2. Burrai, F., 

Micheluzzi, V., Zito, 

MP., Pietro, G. & Sisti, 

D. 2014, Italien 

Legitimerad 

sjuksköterska. 

Förvald låtlista med 100 låtar av 

forskarna, patienter kunde välja 

5–6 låtar av dessa. 

En sjuksköterska framförde valda låtar 

på saxofon live. 

Blandade genres (pop, 

klassiskt, film-musik och 

jazz) i spellistan. 

3. Burrai, F., Lupi, R., 

Luppi, M., Micheluzzi, 

V., Donati, G., 

Lamanna, G. & 

Raghavan, R. 2018, 

Italien 

Legitimerad 

sjuksköterska. 

Förvald låtlista vald av forskarna, 

patienter kunde välja 9 låtar av 

dessa. 

En sjuksköterska sjöng huvudmelodin 

till varje låtval. 

Pop, film-musik, klassiskt, 

jazz och folk-musik. 

4. Chang, B., Chen, B., 

Beckstead, J. & Yang, 

C. 2018, Taiwan 

Legitimerade 

sjuksköterskor 

samt psykolog. 

Patienterna skapade samt spelade 

låtar tillsammans i grupp, en låt 

skapades varje 2-3e vecka 

Låtar som patienterna gillade spelades 

upp. Sedan skapade gruppen 

tillsammans ny musik 

Låtarna handlade bland 

annat om kinesiska 

festivaler samt hur det är att 

leva med psykiatriska 

sjukdomar 

5. Gallagher, L.M., 

Gardner, V., Bates, D., 

Mason, S., Nemecek, J., 

Baker, J., James, D., 

Manshi, B. & Francois, 

L. 2018, USA 

Certifierad 

musikterapeut. 

Patienterna valde hur de ville 

delta i sessionerna, samt kunde 

välja musik och låtar själv.  

Patienten lyssnade när musikterapeuten 

spelade upp låtar, spelade till olika 

låtar, eller improviserade tillsammans 

med terapeuten, diskuterade låttexter 

eller deltog i musik-assisterade 

avslappningsövningar. 

* 
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6. Gallagher, L.M., 

Lagman, R. & Rybicki, 

L. 2018, USA 

Certifierad 

musikterapeut. 

Patienterna valde själva hur de 

ville delta, och kunde välja 

musik själva. 

Lyssna på musik, verbalt deltagande, 

sång/nynnande, spela 

instrument/klappa i takt/tappa med fot, 

sångtexter, musiklivsöversikt. 

Live musik som valdes av patienterna 

nyttjades i majoriteten av sessionerna. 

* 

7. Lee, C-H., Lee, C-Y., 

Hsu, M-Y., Lai, C-L., 

Sung, Y-H., Lin, C-Y. 

& Lin, L-Y. 2017, 

Taiwan 

 

Legitimerad 

sjuksköterska. 

Patienterna kunde välja olika 

musik, utifrån förvalda alternativ 

som forskarna förberett. 

Hörlurar och MP3-spelare. Västerländsk/kinesisk 

klassisk musik, natur-ljud 

eller religiös musik (endast 

musik med 60–80 bpm). 

8. Liu, Y. & Petrini, 

M.A. 2015, Kina 

Inte specificerat. Forskarna. Hörlurar och MP3-spelare Lugn musik, med 60–80 

bpm eller lägre. 

9. Mondanaro, J.F., 

Homel, P., Lonner, B., 

Shepp, J., Lichtensztein, 

M. & Loewy, J.V. 2017, 

USA 

Certifierade 

musikterapeuter. 

Varje musiksession följde ett 

mönster valt av forskarna. Låtar 

kunde väljas av patienterna. 

Live musik, sång, trumma i takt. * 

10. Porter, S., 

Mcconnell, T., Clarke, 

M., Kirkwood, J., 

Hughes, N., Graham-

wisener, L., Regan, J., 

Mckeown, M., 

Mcgrillen, K. & Reid, 

J., 2017, Nordirland 

Certifierade 

musikterapeuter. 

Patienterna valde själva hur de 

ville delta, och kunde välja 

musik efter egen vilja. Anhöriga 

hade möjlighet att delta i 

sessionerna. 

Lyssna när musikterapeuten spelade 

upp låtar, spela olika instrument till 

låtar eller improvisera tillsammans med 

terapeuten, diskutera låttexter, delta i 

musik-assisterade 

avslappningsövningar. 

* 

11. Werner, J., Wosch, 

T. & Gold, C. 2017, 

Tyskland 

Certifierad 

musikterapeut. 

Interaktiva musiksessioner, med 

tydliga ritualer, skapade av 

forskarna. 

Receptiv musikterapi eller rekreationell 

sång. 

* 
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12. Yaman Aktas, Y. & 

Karabulut, N. 2015, 

Turkiet 

 

Legitimerade 

sjuksköterskor. 

Forskarna. Ergonomisk audio-kudde med 

inbyggda högtalare, kopplad till en 

MP3-spelare. 

Instrumental och vokal sufi-

musik, främst spelad på 

vassflöjt med låg takt (60–

80 bpm). 

13. Yang C., Miao N., 

Lee T., Tsai J., Yang 

H., Chen W., Chung 

M., Liao Y., Chou K. 

2015, Taiwan 

Inte specificerat. Forskarna. Stereosystem i ett behandlingsrum. Lugn musik, med inslag av 

vind, vågor regn. Volym 

mellan 40–50 dB. 

* Patienterna fick välja själva, data redovisades ej för musikstil. 


