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Sammanfattning 

Syfte: Den här uppsatsen avsåg att genom en deskriptiv litteraturstudie beskriva vad 

litteraturen säger om hur estetiska inslag i vården kan främja hälsa. 

Metod: Data till studien inhämtades från databaserna Cinahl och Discovery samt via 

fritextsökningar, vilket resulterade i 16 artiklar. 

Resultat: Artiklarna tar upp viktiga aspekter gällande hur estetik kan användas som ett 

komplement till, eller substitut för många olika läkemedel såsom analgetiska preparat samt 

lugnande och ångestdämpande. Konvalescensen kunde förkortas enbart genom att se till att 

det fanns fönster med en utsikt samt släppte in solljus. Estetik kunde påverka det psykiska 

tillståndet, lindra depressioner, rädsla och oro samt höja känslan av glädje och välmående. 

Avsaknaden av exempelvis naturligt ljus kunde förvärra patientens tillstånd. Estetik visades 

även kunna skänka copingstrategier till exempelvis barn som inte ännu hunnit utveckla några 

egna positiva sådana. 

Slutsats: Estetik kan vara ett potent redskap som ej bör förbises inom vården. Om man strävar 

efter ett holistiskt synsätt och önskar att se hela individen och inte endast sjukdomen så bör 

man ha en estetisk medvetenhet och känna till dess inverkan på människan. 

 

 

Nyckelord: Estetik, Vård, Konstterapi, Läkemedel, Hälsa. 

 

 

  



Abstract 

Aim: The aim was to describe what the literature said about how the aesthetic elements of the 

healthcare can promote health. 

Method: The data was collected from the databases Cinahl and Discovery and via full text 

search, which resulted in 16 articles. 

Results: The articles address important issues regarding how aesthetics can be used as a 

supplement or substitute for a variety of drugs such as analgesic drugs, sedatives and 

anxiolytics. Convalescence could be reduced simply by ensuring that there was a window 

with a view and sunlight. Aesthetics could affect the mental state, alleviate depression, fear 

and anxiety and increase feelings of happiness and wellbeing. The absence of natural light 

could worsen the patient's condition. Aesthetics was also able to give coping strategies, for 

example to children who have not yet developed their own. 

Conclusion: Aesthetics can be a potent tool that should not be overlooked in healthcare. If 

you seek a holistic approach and to see the whole person and not just the illness, you should 

have an aesthetic awareness and knowledge of its effects on man. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Estetisk vårdmiljö 

Författarnas grundläggande efterforskning tyder på att det finns relativt lite forskning inom 

området. Trots att mer tanke läggs vid utformning av offentliga vårdutrymmen så är den 

estetiska standarden på de individuella vårdrummen långt efter i tiden och har i stort sett inte 

ändrats på de senaste hundra åren, då fokus länge legat på att kunna vårda många patienter i 

stora salar (Stichler 2001). I enlighet med Antonovskys salutogeniska perspektiv skall man 

fokusera på vad som främjar och bibehåller hälsa, och inte bara fokusera på sjukdom 

(Antonovsky & Elfstadius 2005). Detta tas även upp av Caspari et al. (2006), som belyser att 

även estetiska aspekter på omvårdnad bör beaktas i den holistiska vården. Det är tankar som 

kan kopplas ihop med det faktum att estetiken var ett viktigt inslag i den antika läkekonsten 

och att dåtidens hälsotempel byggdes i vackra, soliga och luftiga omgivningar, vilket erbjöd 

en holistisk behandling (Schweitzer et al. 2004). Även Stichler (2001) påvisar det faktum att 

insikten om vikten av en estetisk vårdmiljö sträcker sig över 2000 år bakåt i tiden, till antikens 

Grekland, men att kunskapen om vårdmiljöns helande effekter ignorerades i många 

århundraden. Det var först på 1970-talet som mer fokus började läggas på sjukhusdesign, 

detta på grund av att vårdtagare i allt större utsträckning började välja sjukhus som var 

estetiskt tilldragande. Detta var framförallt tydligt inom mödravården där patienterna faktiskt 

hade tid att välja vårdinrättning innan det var dags att föda, men spred sig snabbt till andra 

typer av vårdinrättningar.  

En sjuk människa har kanske ett ännu större behov av estetik som stimulerar till 

välbefinnande och hälsa än den som är frisk (Wikström 2003b). 

 

1.1.2 Konstterapi 

Konstterapi kan utgöra en länk mellan fysisk och psykisk hälsa genom att låta patienten 

uttrycka sig genom konst i olika former (Borgmann 2002). Rubin (1999) beskriver konstterapi 

som ett område som är och alltid kommer att vara mångfacetterat och att det finns många 

olika sätt som konstterapi kan användas på för att förstå eller hjälpa. Englund (2004) berättar 

att människor har skapat med sina händer i alla tider och att kunskapen om den helande kraft 

som musik, konst och ord innehar alltid har funnits i form av grottmålningar, dans, musik, 

sång, kroppsmålning, böner och besvärjelser, både i grupp och på det individuella planet. I 
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antikens Grekland utövades konstterapi i templen i form av musik, teater, inre föreställningar 

och drömbilder. Konstterapi är således inget nytt, Rubin (1999) säger att konstterapi både är 

extremt gammalt och extremt ungt på samma gång. Gammalt med tanke på att det alltid har 

utövats, ungt eftersom konstterapi som profession är relativt nytt. 

 

1.1.3 Sjuksköterskans roll 

Enligt Lane (2005) har sjuksköterskan en nyckelroll när det gäller att föra in estetik och 

konstterapi i vården. Sjuksköterskan är den person som oftast har första kontakten med 

patienten och kan i det första samtalet få information om patientens estetiska intressen. Vidare 

kan sjuksköterskan uppmuntra patienten till att lyssna på musik, teckna eller röra på sig. 

Wikström (2003a) visade i sin studie att sjuksköterskestudenter som skrev om ett estetiskt 

minne insåg vilken viktig aspekt estetik inom vården faktiskt är. En av de deltagande 

studenterna sade efteråt: 

“Att skriva om ett estetiskt minne var effektiv på så sätt att det ökade min förståelse för 

att estetiska aspekter på omvårdnaden inte skall tas för givet” (författarnas egen 

översättning) (Wikström 2003a s. 47) 

Vidare menar Wikström att detta gör det enklare för studenterna att förstå att estetik är en 

viktig del av omvårdnaden, inte bara för dem själva utan även för patienterna och deras 

tillfrisknande. Även Caspari et al. (2007) belyser vikten av att estetiska aspekter på 

omvårdnad inkluderas som en del i utbildningen av sjuksköterskor, då studenter och 

nyutexaminerade sjuksköterskor ofta är öppna för nya idéer och uppfinningsrika. 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor står det bland annat 

att sjuksköterskan ska ha förmåga att tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov, och då inte bara fysiska och psykiska utan även sociala, kulturella och 

andliga (Socialstyrelsen 2005). 

 

1.1.4 Lagar 

I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) kap 6, §1 står att hälso- och sjukvårdspersonal ska 

arbeta vetenskapligt och efter beprövad erfarenhet, patienter ska ges sakkunnig och 

omsorgsfull hälso- och sjukvård. Vården ska utföras respektfullt och i samråd med patienten i 

största möjliga mån. 

Vidare står det i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) §3a att landstinget ska ge 
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patienten möjlighet att välja behandling när det finns flera alternativ som överensstämmer 

med vetenskap och beprövad erfarenhet om det är befogat för skadan/sjukdomen.  

Med detta säger lagen att så länge det finns en vetenskaplig eller beprövad grund som visar att 

estetik har en gynnsam effekt så ska det erbjudas patienter. 

 

1.2 Teoretisk anknytning 

Katie Erikssons omvårdnadsteori har en holistisk vinkel där hela människan räknas in och 

därmed även det som omger människan (Eriksson 2002). I “Vårdandets idé” skriver hon: 

“Att vara hälsa innebär att vara hel eller integrerad. Att vara människa innebär att 

vara en helhet av kropp, själ och ande.” (Eriksson 1987 s. 10) 

Vidare skriver hon även att en gynnsam miljö möjliggör en frihet att förverkliga individens 

innersta syften (Eriksson 1987). 

Florence Nightingale (1946) fokuserade i största mån på renligheten och hygienens inverkan 

på hälsa och ohälsa men insåg även värdet av en duk på bordet, en bukett med blommor, en 

utsikt och naturligt ljus, att det påverkade själen och därmed kroppens tillfrisknande. 

Dessa båda teoretikers tankesätt anser författarna passar bra in i detta arbete. 

 

1.3 Begreppsdefinition/centrala begrepp 

1.3.1 Estetik: 

I Nationalencyklopedins nätupplaga (2011) definieras estetik som läran om varseblivning och 

sinneskunskap och är idag en term som används i många betydelser inom filosofi, konst och 

litteratur. Begreppet estetik avser främst det sköna och dess former inom olika konstarter och i 

naturen, och därför sammanfaller estetik som vetenskap med de olika konstvetenskaperna. 

Vidare finns även empirisk estetik som undersöker estetiska preferenser och 

skönhetsupplevelser och dess påverkande faktorer. 

Eriksson (1987) skriver att ordet estetik härstammar från grekiskans “asistha´ nomai” vilket 

betyder “Jag förnimmer” och skriver vidare att människan vill förnimma och ta emot det som 

är vackert och njutningsbart. 

I detta arbete inkluderar författarna även naturligt ljus, naturutsikt och konstterapi i 

definitionen “estetik”.  
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1.3.2 Hälsa: 

WHO (2011) definierar hälsa som 

”ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara en 

frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning.” 

Nationalencyklopedins nätupplaga (2011) beskriver vidare hälsa som ett positivt tillstånd, 

vilket inbegriper hela individen i förhållande till dess situation. 

 

1.3.3 Hälsofrämjande 

Enligt publikationen “Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete” (2008), gjord av 

Svensk Sjuksköterskeförening (SSF), är begreppet hälsofrämjande ofta sammankopplat med 

tre delar av prevention; primär, sekundär och tertiär prevention. Primär prevention handlar om 

att förhindra uppkomsten av ohälsa medan sekundär prevention syftar till att hindra 

utvecklingen av en redan etablerad ohälsa. Tertiär prevention syftar till att minska 

begränsningarna som en funktionsnedsättning innebär. 

 

1.3.4 Vårdmiljö: 

I det här arbetet definieras vårdmiljö som de rum och omgivningar som en patient vistas i vid 

en intervention eller en längre vårdperiod. 

 

1.3.5 Konstterapi: 

I ordet “konst” inkluderas målning, skulptering, musik, dans och andra konstnärliga 

uttrycksformer (Lane 2005). I detta arbete har författarna valt att i begreppet “konstterapi” 

inkludera både musik-, dans/rörelse- och kreativ konstterapi. 

Föreliggande studie innehåller endast artiklar som avhandlar konstterapier med utbildade 

terapeuter.  

 

1.3.6 Holism och holistisk omvårdnad:           

Ordet holism kommer från grekiskans ord ”holos” som betyder hälsa och helhet. Holistisk 

omvårdnad innebär att man ska se hela människan och inte endast sjukdomen. Människans 

alla aspekter skall tas i beaktning; kropp, sinne och själ (Lippincott et al. 2003).     
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1.4 Problemformulering 

Att bli inlagd som patient på ett sjukhus kan uppfattas som ett överlämnande av sitt 

välbefinnande i händerna på någon annan. Professionella yrkesutövare skall vara kompetenta 

att utföra omvårdnadshandlingar som avser att förhindra ytterligare ohälsa och i bästa fall 

återställa hälsofrämjande funktioner. God omvårdnad innefattar att se människan som en 

helhet och inte bara se sjukdomen och de nödvändiga åtgärderna. Därmed bör även 

omgivningen runt patienten ses till och patienten bör uppmuntras till aktiviteter som är så 

gynnande som möjligt för tillfriskningsprocessen, då inte bara ur ett medicinskt, utan även ur 

ett själsligt perspektiv. Författarna till föreliggande studie har inte kunnat undgå att notera att 

de flesta patientutrymmen på sjukhus idag präglas av trista miljöer, stora tunga dammiga 

textilier och konstbilder uppsatta utan eftertanke och som aldrig blir utbytta. Läkemedel är 

enligt författarnas personliga erfarenheter förstahandsåtgärden när en patient känner smärta, 

oro eller illamående. Kan en estetisk omgivning och aktiviteter minska behovet av läkemedel? 

Tillfrisknar man fortare om man får bli vårdad i trivsamma miljöer med lugna färger, frisk 

luft, naturligt ljus, konst och fräscha textilier? Kan olika sorters konstterapier vara ett 

alternativ till läkemedel? 

 

1.5 Syfte 

Den här uppsatsen avsåg att genom en deskriptiv litteraturstudie beskriva hur estetiska inslag i 

vården kan främja hälsa. 

 

1.6 Frågeställningar 

1. Vilka mätbara och upplevda hälsofrämjande effekter beskriver litteraturen att estetik 

inom vården kan medföra? 

2. Vilken design och vilka urvalsgrupper samt bortfall har de valda artiklarna? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Denna studie är en litteraturstudie med deskriptiv design då syftet med en sådan är att 

sammanställa redan publicerade forskningsresultat för att belysa kunskapsläget inom området 

(Polit & Beck 2008). 

 

2.2 Sökord och sökstrategi 

En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna Cinahl och Discovery via 

biblioteket på Högskolan i Gävle. Sökord som användes var art, healing, surroundings, 

aesthetics, art therapy, children, pain, anxiety, music therapy, dance therapy, music och 

comfort. Den booleska operatorn som användes var AND (Forsberg & Wengström 2008). En 

osystematisk sökning genomfördes genom att granska referenslistor i valda artiklar, en så 

kallad kedjesökning (Nyberg 2000). Dessa referenser söktes upp via databaserna Cinahl, 

Medline via PubMed och Academic Search Elite genom preciserade fritextsökningar. 

Utfallet av sökningarna presenteras i tabell 1. Polit och Beck (2008) samt Forsberg och 

Wengström (2008) rekommenderar tabeller då det presenterar vilket material som samlats på 

ett överskådligt sätt. 

 

2.3 Kriterier för urval av artiklar 

Artiklarna som ligger till grund för arbetet är alla vetenskapliga och publicerade i godkända 

tidsskrifter. Ett krav för att ta hem en fulltextversion av artikeln var att de skulle vara peer-

reviewed samt ha ett abstract som motsvarade arbetets syfte. För att författarna skulle kunna 

förstå artiklarna var ett krav att de skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Författarna 

valde att inkludera studier med olika typer av urvalsgrupper för att få ett nyanserat resultat. 

Exluderades gjorde de artiklar som inte motsvarade föreliggande studies syfte eller 

frågeställningar exkluderades, likaså litteraturstudier. Det gjordes ingen åtskillnad på om 

artiklarna hade en kvalitativ eller kvantitativ ansats då båda vinklarna ansågs intressanta och 

nödvändiga för att få ett bra resultat. Något krav på publikationsår fanns inte då all forskning 

var av intresse.  
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Tabell 1 Översikt av databaser, sökord, sökresultat och antal valda källor 

Databas Sökord Sökresultat Valda källor (exl. 

dubletter) 

CINAHL       

Limitations: mellan 

åren 2005 - 2011, 

Linked full text 

avaliable, Peer 

Reviewed 

healing AND art 32 1 

Limitations: Peer 

Reviwed 
aesthetics AND 

surroundings 
4 1 

Limitations: Linked 

full text, Peer 

reviewed 

music AND comfort 20 1 

Discovery at 

University of Gävle 
      

Limitations: Full 

text, Peer Reviewed 
pain AND art 

therapy AND 

anxiety 

15 3 

Limitations: Full 

text, Peer Reviewed 
art therapy AND 

children AND 

anxiety 

28 1 

Limitations: Full 

text, Peer Reviewed 
dance therapy AND 

health 
86 1 

Kedjesökning 

genom 

artikelreferenser 

Relevans för syfte 

och frågeställningar 
  8 

Totalt     16 

 

2.4 Dataanalys 

De artiklar som hämtades hem i fulltext lästes igenom av författarna för att få en ökad 

kunskap om innehållet. Ett slutgiltigt gemensamt urval resulterade i de artiklar som ingår i 

arbetet. Sex stycken artiklar valdes bort då resultatet inte svarade mot syftet i arbetet eller var 

litteraturstudier. 16 artiklar återstod efter författarnas sista kritiska granskning; tio 

kvantitativa, två kvalitativa och fyra stycken med både kvantitativ och kvalitativ design. Av 

dessa valda artiklar var 11 av experimentell design, tre stycken var retrospektiva och två var 

av kvalitativ design. Artiklarna lästes igenom ytterligare en gång och sammanställdes i två 

tabeller, en med avseende att presentera samtliga artiklars författare, titel, design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod samt dataanalysmetod (tabell 2, bilaga 1), och en 

tabell som kort redovisar artiklarnas syfte samt resultat (tabell 3, bilaga 2). Författarna 

skapade en tillfällig tabell med de teman som direkt kunde utrönas ur artiklarna; estetik 

gällande vårdrum, terapi, utemiljö samt läkemedel. Utifrån denna tabell granskades 
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relevansen i de valda artiklarna. Samtliga artiklars resultatdelar analyserades ytterligare en 

gång med syfte att finna fler teman som svarar på studiens syfte och frågeställningar. 

Författarna kunde slutligen utifrån arbetets syfte och frågeställningar finna de teman som 

sammanställs och presenteras i arbetets resultatdel.  Utifrån den andra frågeställningen – 

vilken design och vilka urvalsgrupper samt bortfall de valda artiklarna hade – granskades 

artiklarna noggrant för att sammanställa informationen i en tillfällig och överskådlig tabell 

som sedan presenteras i löpande text under rubrik 3.2.   

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det vid systematiska litteraturstudier författarens 

skyldighet att redovisa alla artiklar, de som stödjer men även de som inte stödjer syftet, samt 

att artiklarna som väljs skall ha blivit granskade och godkända av en etisk kommitté. Detta har 

författarna haft i åtanke under hela arbetets gång. 

 

 

3. Resultat 

Resultatet baseras på 16 vetenskapliga artiklar och presenteras i löpande text under tydliga 

rubriker för de teman som författarna genom artikelgranskningen kom fram till utifrån det 

samlande begreppet ”dokumenterade hälsofrämjande effekter” (3.1) med underrubriker för 

varje tema; Smärtstillande (3.1.1), Lugnande (ångest/oro) (3.1.2), Illamående (3.1.3), Kortare 

sjukhusvistelse/snabbare återhämtning (3.1.4), Bättre mental hälsa (3.1.5) samt Coping 

(3.1.6). Granskningen av valda artiklars design, urvalsgrupp och bortfall presenteras under 

3.2. I figur 1 presenteras en översiktlig bild över temana. 

 

 

Figur 1 – översiktlig presentation av framkomna teman 

 

Hälsofrämjande 
effekter

Smärtstillande
Lugnande 

(ångest/oro)
Illamående

Kortare 
sjukhusvistelse

/snabbare 
återhämtning

Bättre mental 
hälsa
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3.1 Dokumenterade hälsofrämjande effekter 

3.1.1 Smärtstillande            

Två av studierna (Ulrich 1984) & (Yilmaz et al. 2003) konstaterade att behovet av analgetiskt 

läkemedel kunde förändras med hjälp av estetik. Yilmaz et al. (2003) visade att behovet av 

analgetika var signifikant lägre om patienterna fick lyssna på musik under ingreppet. 

Patienterna i undersökningen av Ulrich (1984) behövde betydligt mildare preparat om de hade 

en naturskön utsikt. Favara-Scacco et al. (2001), Horne-Thompson och Grocke (2008) och 

Madden et al. (2010) påvisade att konst- och musikterapi kunde dämpa upplevelse av smärta 

eller hjälpa till att uthärda smärta, både gällande ingreppsrelaterad smärta och patologisk 

smärta. 

 

3.1.2 Lugnande (ångest/oro)                            

Flera artiklar (Dubois et al. 1995, Favara-Scacco et al. 2001, Madden et al. 2010, Nainis et al. 

2006, Ulrich 1984 & Yilmaz et al. 2003) avhandlade på vilket sätt estetiken kan användas för 

att främja lugn eller fungera som ett komplement till lugnande läkemedel. Författarna fann att 

musik hade en lugnande inverkan på patienterna vilket innebar att lugnande läkemedel vid 

specifika ingrepp antingen behövdes i lägre doser (Dubois et al. 1995) eller inte alls (Yilmaz 

et al. 2003). Även Horne-Thompson och Grocke (2008) kunde uppvisa en signifikant 

minskad ångest hos terminalt sjuka patienter som fick ta del av musikterapi. Favara-Scacco et 

al. (2001) och Nainis et al. (2006) kunde i sina studier visa att konstterapi hade en lugnande 

inverkan på deltagarna. I studien av Favara-Scacco et al. (2001) bad ~70% av de äldre barnen 

själva om att få stöd av terapeuterna inför nästa procedur. Madden et al. (2010) såg att 

barnens oro och nervositet hade minskat signifikant efter konstterapisessionerna. Ulrich 

(1984) kunde inte uppvisa någon statistisk signifikant skillnad hos grupperna då den starkare 

narkotikaklassade analgetikan som kontrollgruppen främst nyttjade i sig självt innehar en 

lugnande effekt vilket kan ha inverkat på behovet av lugnande samt sömngivande läkemedel. 

 

3.1.3 Illamående        

Madden et al. (2010) kunde uppvisa en signifikant förbättring i barnens upplevda illamående, 

dock var illamående det enda av nio symptom som Nainis et al. (2006) ej kunde se någon 

ändring efter konstterapisessionen. Inte heller Horne-Thompson och Grocke (2008) kunde 

uppvisa en signifikant skillnad gällande illamående. 
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3.1.4 Kortare sjukhusvistelse/snabbare återhämtning 

Flera artiklar (Beauchemin & Hays 1996, Ulrich 1984 & Ulrich et al. 1991) kunde påvisa att 

estetik, då främst natursköna och naturliga aspekter, spelade in när det gäller konvalescensen. 

Ulrich et al. (1991) kunde uppvisa en snabbare återhämtning efter stress om testpersonerna 

fick se filmer med natur jämfört med trafik eller köpcentrum. Två studier visade att 

konvalescenstiden kunde kortas med hjälp av naturligt solljus (Beauchemin & Hays 1996) 

och en naturlig utsikt (Ulrich 1984). Patienterna med naturutsikt i studien av Ulrich (1984) 

vårdades i 0.74 färre dagar och även för patienterna som behandlades för depression i studien 

av Beauchemin och Hays (1996) var det en skillnad i längd på vårdtid, då med 2.6 dagar. 

Även Caspari et al. (2011) framhävde hur viktigt det är med dagsljus och möjligheten att se 

ljuset skifta från gryning till kväll. 

 

3.1.5 Bättre mental hälsa 

I studierna av Madden et al. (2010), Nainis et al. (2006), Rusted et al. (2006) och Svensk et 

al. (2009) kunde samtliga uppvisa en känsla av ökad livskvalitet hos deltagarna. Rusted et al. 

(2006) kunde se att deltagarna fick en ökad kognitiv-, social- samt samarbetsförmåga. 

Pretorius och Pfeifer (2010) och Rusted et al. (2006) kunde också visa ett ökat psykiskt 

välmående med minskad depression och oro. Barnen i studien av Madden et al. (2010) 

uppvisade ökad glädje och uppspelthet. Deltagarna i studien av Nainis et al. (2006) uppvisade 

signifikant ökat psykiskt välbefinnande, ökat lugn, kände sig mer avslappnade, gladare och 

upplevde fler behagliga känslor än innan sessionen och negativa känslor som nervositet, 

spänningar, ånger och upprördhet hade minskat betydligt. Jeong et al. (2005) har kunnat visa 

att testpersonerna inte bara skattar sitt psykiska välmående högre, plasmakoncentrationerna av 

serotonin hade gått upp och dopaminnivåerna hade gått ned efter tolv veckor av dansterapi, 

vilket tolkas som en terapeutisk effekt på depression. I studien av Ulrich et al. (1991) fick 

testpersonerna skatta sitt psykiska mående efter att ha tittat på naturfilmer efter att ha utsatts 

för stress och kunde uppvisa minskad känsla av rädsla, och ilska och kunde uppvisa fler 

positiva affekter. Ulrich (1984) visade att i sköterskeanteckningar gällande patienternas 

psykiska status hittades färre negativa anteckningar (klagar, gråter, behöver tröst etc.) hos 

patienterna med naturutsikt. Dock fanns det ingen statistisk signifikans gällande detta. 

Intensivvårdspatienterna i studien av Keep et al. (1980) som vistades i rum med fönster hade 

ett mer precist minne över hur lång tid de vårdats, var mer orienterade i tid under 

vårdperioden och hade hälften så många hallucinationer och vanföreställningar som 
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patienterna utan fönster. Horne-Thompson & Grocke (2008) kunde inte uppvisa någon 

signifikant minskad depression i sin studie. 

 

3.1.6 Coping 

Favara-Scacco et al. (2001) och Madden et al. (2010) kom fram till att konstterapi hjälpte 

barn och ungdomar hantera obehagliga och smärtsamma situationer. Favara-Scacco et al. 

(2001) visade även att barnen bättre kunde tolerera att gå igenom en smärtsam procedur ännu 

en gång, vilket visar att konstterapin gett barnen ett verktyg för coping. Även Suter & Baylin 

(2007) visade att estetik kan vara en viktig aspekt när det handlar om att uthärda situationer. 

De påvisade även vikten av att själv få bestämma, vilket kunde ge en känsla av kontroll i en 

annars maktlös situation. 

 

3.2 Granskning av artiklar 

3.2.1 Design: 

Tio artiklar i föreliggande studie hade en kvantitativ design (Beauchemin & Hays 1996, 

Dubois et al. 1995, Favara-Scacco et al. 2001, Horne-Thompson & Grocke 2008, Jeong et al. 

2005, Keep et al. 1980, Pretorius & Pfeifer 2010, Ulrich 1984, Ulrich et al. 1991 & Yilmaz et 

al. 2003). Två av artiklarna var av kvalitativ design (Caspari et al. 2011 & Suter & Baylin 

2007) och fyra artiklar hade både kvantitativ och kvalitativ design (Madden et al. 2010, 

Nainis et al. 2006, Rusted et al. 2006 & Svensk et al. 2009).  Av dessa artiklar var 11 av 

experimentell design (Dubois et al. 1995, Favara-Scacco et al. 2001, Horne-Thompson & 

Grocke 2008, Jeong et al. 2005, Madden et al. 2010, Nainis et al. 2006, Pretorius & Pfeifer 

2010, Rusted et al. 2006, Svensk et al. 2009, Ulrich et al. 1991 & Yilmaz et al. 2003) och tre 

artiklar var retrospektiva (Beauchemin & Hays 1996, Keep et al. 1980 & Ulrich 1984). 

 

3.2.2 Urvalsgrupper: 

Fyra av artiklarna (Favara-Scacco et al. 2001, Madden et al. 2010, Pretorius & Pfeifer 2010 & 

Jeong et al. 2005) hade barn och ungdomar i undersökningsgrupperna. Av de 16 artiklar som 

användes i föreliggande studie var det tre stycken (Jeong et al. 2005, Pretorius & Pfeifer 2010 

& Svensk et al. 2009) som handlade om enbart kvinnor. Ingen artikel hade undersökt enbart 

män. Flera av artiklarna undersökte personer med en speciell diagnos; Beauchemin och Hays 

(1996) och Jeong et al. (2005) undersökte patienter med depressionsdiagnos; Rusted et al. 
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(2006)’s studie var fokuserad på personer med demens och hela fem artiklar (Favara-Scacco 

et al. 2001, Madden et al. 2010, Nainis et al 2006, Suter & Baylin 2007 & Svensk et al. 2009) 

undersökte patienter med olika typer av cancer. I studien av Ulrich et al. (1991) deltog 

studenter inom olika områden och Caspari et al. (2011) handlade om specialister inom estetik. 

Sex artiklar (Dubois et al. 1995, Favara-Scacco et al. 2001, Madden et al. 2010, Svensk et al. 

2009, Ulrich 1984, & Yilmaz et al. 2003) fokuserade på en viss typ av behandling eller 

undersökning där Dubois et al. (1995) fokuserade på patienter som skulle genomgå en 

bronkoskopiundersökning; Ulrich (1984) fokuserade på personer som genomfört en 

cholecystektomi; Yilmaz et al. (2003) studerade personer som skulle genomgå en 

extrakorporeal stötvågslitropsi (ESVL); Madden et al. (2010) fokuserade på barn under 

pågående cytostatikabehandling; Favara-Scacco et al. (2001) barn som skulle genomföra en 

lumbalpunktion eller benmärgsaspiration och Svensk et al. (2009) fokuserade på patienter 

som genomgick strålbehandling. Patienter under palliativ vård var fokus för Horne-Thompson 

& Grocke (2008), och Keep et al (1980) undersökte patienter som varit inneliggande på 

intensivvårdsavdelning. 

 

3.2.3 Bortfall: 

I sju av artiklarna (Caspari et al. 2011, Favara-Scacco et al. 2001, Pretorius & Pfeifer 2010, 

Suter & Baylin 2007, Ulrich 1984, Ulrich et al. 1991 & Yilmaz et al. 2003) fanns inget 

angivet bortfall. Horne-Thompson och Grocke (2008) redogjorde för ett visst bortfall, men 

förklarade inte vad bortfallet berodde på. I övriga artiklar (Beauchemin & Hays 1996, Dubois 

et al. 1995, Jeong et al. 2005, Keep et al. 1980, Madden et al. 2010, Nainis et al. 2006, 

Rusted et al. 2006 & Svensk et al. 2009) var bortfallet tydligt beskrivet. 

 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Artiklarna tar upp viktiga aspekter gällande hur estetik kan användas som ett komplement till, 

eller substitut för många olika läkemedel såsom analgetiska preparat samt lugnande och 

ångestdämpande. Konvalescensen kunde förkortas enbart genom att se till att det fanns fönster 

med en utsikt och som släppte in solljus. Estetik kunde påverka det psykiska tillståndet, lindra 

depressioner, rädsla och oro samt höja känslan av glädje och välmående. Avsaknaden av 
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exempelvis naturligt ljus kunde förvärra patientens tillstånd. Estetik visades även kunna 

skänka copingstrategier till exempelvis barn som inte ännu hunnit utveckla några egna 

positiva sådana. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Dokumenterade hälsofrämjande effekter 

4.2.1.1 Smärtlindrande 

I resultatet framkommer att estetik och konstterapi har en inverkan på upplevelse av smärta 

samt hur pass väl smärta kan tolereras. De flesta preparaten som används för smärtlindring 

idag är inte helt utan komplikationer, de kan ge påverkan på magen, som förstoppning och 

illamående, samt skapa ett beroende och ge mental påverkan etc. (Benyamin et al. 2008). 

Dessutom kostar starkare läkemedel ofta mer än mildare preparat som exempelvis 

paracetamol (Ulrich 1991). Om man då med enkla medel som exempelvis musik i hörlurar 

eller en vacker utsikt från patientsängen kan minska behovet av smärtstillande och i vissa fall 

göra narkotikaklassade preparat överflödiga, anser författarna att det är självklart att ta med 

den aspekten i den dagliga vården och omsorgen. Wikström (2003b) skriver att just 

smärtpatienter är känsliga för tristess och därför borde stimuleras med omväxling för sinnena 

för att kunna glömma sin smärta, om än för en liten stund. Detta är något som Nightingale 

(1946) bekräftar då hon skriver att variation i omgivningen är viktigt för 

tillfriskningsprocessen och att det är ett ytterligare lidande att vara begränsad till samma rum, 

att kanske inte ha en utsikt, att sakna färg, form och ljus. Vidare har Wikström (2003b) 

sammanställt olika studier med liknande resultat som presenteras i föreliggande studie; studier 

som visar att smärttröskeln höjs hos personer som får lyssna på musik, att barn lättare kunde 

tolerera venpunktioner om de fick lyssna på musik och att vuxna som fick smärtstillande 

kombinerat med musiklyssning upplevde mindre smärta vid såromläggning än de som endast 

fick smärtstillande preparat. Författarna tror att alla har upplevt smärta och att alla som 

upplevt smärta önskar att bli smärtfria så fort som möjligt och på ett för kroppen skonsamt 

sätt. Estetik är ett skonsamt och relativt billigt medel för att mildra upplevelse av smärta. Både 

den akuta vid ingrepp och även den efterföljande och patologiska smärtan. Författarna anser 

att sjuksköterskor bör vara medvetna om detta och inse förmågan han eller hon innehar till att 

uppmuntra smärtpåverkade patienter att med hjälp av estetiken mildra sin smärta. 
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4.2.1.2 Lugnande (ångest/oro) 

Författarna kunde se att musik, konstterapi och i viss mån även natur kunde dämpa oro och 

ångest. Florence Nightingale (1946) nämnde att musik var för dyrt för att kunna använda 

inom omvårdnaden men att det hade en lugnande inverkan på patienter. En av artiklarna 

redovisade priset på musikutrustningen som användes; $119 för musikspelaren och $14.99 för 

CD-skivan som användes (Dubois et al. 1995). Med vetskapen om att elektronik är billigare 

idag än på mitten av 90-talet är Nightingales kostnadsargument inte längre giltig. Ulrich 

(1984) kunde i sin studie ej se en statistisk signifikans i behovet av sederande läkemedel, dock 

tror författarna att det ligger något i hypotesen att de patienter som fick starkare doser med 

smärtstillande inte behövde extra lugnande eller sömngivande läkemedel då de starkare 

preparaten redan innehar en sederande effekt. Lugnande preparat medför precis som 

smärtstillande en risk för beroende, dock relativt liten i kontrast till i vilken utsträckning de 

används (Allgulander 1996). Författarna anser dock att om bruket av lugnande läkemedel kan 

minskas genom närvaron av estetik så bör det vara att föredra. 

 

4.2.1.3 Illamående 

Endast ett fåtal artiklar som granskats för föreliggande studie tar upp effekten av estetik 

gällande illamående. Endast en av de tre som granskats kom fram till att estetik kan minska 

känslan av illamående hos patienter och detta utifrån hur föräldrarna tolkat sina barns 

upplevelse av illamående före och efter konstterapisessionen (Madden et al. 2010). De två 

andra studierna gällde vuxna individers personliga skattning av sitt illamående. Författarna är 

därmed osäkra på hur en slutsats kan dras. Är föräldrar ej förmögna att skatta sina barns 

upplevelse av illamående korrekt? Är barn mer mottagliga av konstterapi än vuxna på så sätt 

att det även påverkar deras upplevelse av illamående? Poängen för illamåendet hade gått ned 

även för de vuxna efter mottagen konstterapi, dock ej med en signifikant skillnad. Skulle 

resultatet blivit annorlunda om författarna hade inkluderat fler studier som avhandlade ämnet 

illamående och estetik/konstterapi? Trots att resultatet blev så knapphändigt valde författarna 

att låta kategorin stå kvar, detta för att eventuellt kunna inspirera till vidare undersökning i 

ämnet då illamående är ett så vanligt symptom och innehar en negativ inverkan på 

livskvaliteten för drabbade patienter. 

 

4.2.1.4 Kortare sjukhusvistelse/snabbare återhämtning 

I enlighet med författarnas fynd att en mer estetisk omgivning kan ge en positiv påverkan på 
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återhämtning och konvalescensen hade Nightingale (1946) redan på sin tid konstaterat att 

patienterna skulle tillfriskna snabbare om de hade tillgång till naturligt ljus utöver god 

ventilation och renlighet. Caspari et al. (2006) skriver att människan har en fantastisk förmåga 

till anpassning och överlevnad, men för att kunna göra detta på bästa sätt måste även de 

estetiska aspekterna tas i åtanke. Ulrich (1984) kunde i sin studie se att de patienter med 

naturutsikt hade färre postoperativa komplikationer, dock fanns där ingen klinisk signifikans 

mellan grupperna. Ulrich själv tror att det kan bero på att kontrollgruppen döljer symptomen 

med de starkare smärtstillande preparaten som de nyttjar. En teori som verkar rimlig enligt 

författarna. Varje vårddygn kostar pengar. Varje vårddygn isolerar patienten från sitt normala 

liv, hem och sin familj. Författarna anser att om man kan förkorta vistelsen på sjukhus eller 

vårdhem så bör man ej förbise den möjligheten. 

 

4.2.1.5 Bättre mental hälsa 

Författarna fann att estetiken kunde skänka en känsla av ökad livskvalitet, minska depression, 

oro och sorg, ge en ökad kognitiv- samt minnesförmåga och kunde även förändra 

koncentrationen av signalsubstanser, samt ge en snabbare återhämtning efter stress. Bungay 

och Clift (2010) skriver att “konst på recept” för personer som lider av mentala åkommor som 

depression eller ångest kan vara till nytta då det även främjar sociala aktiviteter som kan 

gagna den sortens patienter, vilket författarna till föreliggande studie anser är ytterligare en 

positiv aspekt som bör tas i beräkningen i omvårdnaden, då författarna inte tror att isolering är 

gynnsamt. Altimier (2004) fann i sin litteraturstudie att bristen på naturligt ljus kan ge negativ 

kognitiv påverkan, något som påverkar både patienter och personal. Wikström (2000) såg att i 

samtalsgrupper med äldre personer kunde tillgänglig konst inspirera till mer stimulerande och 

positiva samtal, till skillnad från grupperna som fick samtala fritt där personernas krämpor 

och oförmågor ofta låg i fokus, samt att diskussionerna blev allt mer naturligare än om det var 

fria samtal. Detta tycker författarna till föreliggande studie är något att ta fasta på och ha i 

åtanke, att en estetisk omgivning skapar ett öppnare klimat och kan bidra till att patient och 

vårdare på ett mer avslappnat sätt kan lära känna varandra och samtala om annat än enbart 

vården och på så sätt se hela människan och inte bara sjukdomen. Wikström (2003b) berättar 

om ett besök på en demensavdelning där en dement kvinna som försämrats under sin vistelse 

och oftast satt tyst dagarna igenom, till personalens förvåning deltog i allsången och mindes 

alla orden i texten. Hon skriver att detta kan bero på att den delen av hjärnan ej är påverkad av 

sjukdomen. Detta är en upplevelse som författarna tycker stämmer väl överens med resultatet 
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i föreliggande studie. Författarna anser vidare att om man genom att göra vårdrummen mer 

estetiskt tilltalande med utsikt, konst, naturligt ljus, växter och dylikt kan påverka inte bara 

patienternas mående, utan även minska stress och misstag hos personalen, har man uppnått en 

dubbel vinning. 

 

4.2.1.6 Coping 

Det sammanställda resultatet visar att estetik är ett utmärkt sätt att ge ett verktyg för coping, 

både till vuxna och barn, sjuka och anhöriga. Författarna tror att man genom lek och berättelse 

kan förbereda barn på vad som kommer att hända. Genom att låta barnen, med styrning av en 

terapeut, fantisera om hur det kommer att gå till och exempelvis agera ut proceduren med 

dockor, kan detta skänka en trygghet och förberedelse som är svår att bringa på andra sätt. 

Hwang och Nilsson (2011) bekräftar detta och skriver att leken i psykologisk och pedagogisk 

bemärkelse är barnens sätt att bearbeta världen, lära sig hantera konflikter, problem och 

utvecklar barnets identitet och självkänsla. Borgmann (2002) beskriver hur konstterapi kunde 

hjälpa tre kvinnor med cancerdiagnos att finna en ny identitet och skänka kontroll genom att 

tillåta individen uttrycka sig och på så sätt få effektiva förmågor till coping. Författarna till 

föreliggande studie tror att det inför en identitetskris, att från att ha varit en frisk människa 

plötsligt ändra synsättet på sig själv till att vara en människa med en sjukdom som behöver 

vård och behandling, kan vara till hjälp att få måla eller teckna sig själv eller sin sjukdom 

först. På så sätt kan man göra sjukdomen konkret genom att få ut det utanför sin kropp och 

således starta en bearbetande process som förhoppningsvis leder fram till acceptans. Detta är i 

enlighet med Katie Erikssons (1987) tankar om lek som assimilation. Hon skriver även att 

hälso- och sjukvårdens främsta mål bör vara att hjälpa människan att använda sin 

anpassningskapacitet och på så sätt kunna förverkliga sig själv. Författarna anser att lek och 

estetik i många fall säkerligen kan vara en lämplig väg att gå för att nå det målet. 

Vidare visade resultatet att estetiken kunde användas som ett medel att återfå kontroll i sin 

situation genom att kunna påverka sin omgivning. Och nog är väl det ett så tillräckligt viktigt 

skäl att berättiga existensen av “artotek” (Wikström 2003b) eller “art á-la-carté” vagnar (Suter 

& Baylin 2007) som ger patienter och anhöriga en chans att själva välja ut konsten de vill ha 

och kunna byta ut den för omväxling av miljön. Wikström (2003b) bekräftar dessa tankar och 

poängterar att självvald konst kan hjälpa till att bevara identiteten och självkänslan hos 

individen. Detta då skapande är stärkande för självkänslan och betraktande av konst kan anses 

vara medskapande då individen lägger till sin egen tolkning, innebörd och knyter an till 
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livserfarenheter. Åldriga och sjuka individer som kanske inte orkar läsa eller stimulera sig 

aktivt kan ändå förlora sig i en bild. 

 

4.2.2 Granskning av artiklar 

4.2.2.1 Design 

Artiklarna i föreliggande studie var mestadels artiklar av kvantitativ design (Beauchemin & 

Hays 1996, Dubois et al. 1995, Favara-Scacco et al. 2001, Horne-Thompson & Grocke 2008, 

Jeong et al. 2005, Keep et al. 1980, Pretorius & Pfeifer 2010, Ulrich 1984, Ulrich et al. 1991 

& Yilmaz et al. 2003). Kvantitativa studier bygger oftast på ett större antal deltagare och kan 

ge bra statistisk information om effekter (Polit & Beck 2008) och därför var kvantitativa 

studier av intresse för författarna. Endast två artiklar var av kvalitativ design (Caspari et al. 

2011 & Suter & Baylin 2007) och författarna hade gärna sett fler kvalitativa studier då dessa 

har en god förmåga att beskriva och förklara upplevelser och fenomen (Polit & Beck 2008). 

Några artiklar var av både kvantitativ och kvalitativ design (Madden et al. 2010, Nainis et al. 

2006, Rusted et al. 2006 & Svensk et al. 2009) vilket enligt Forsberg & Wengström (2008) 

kan vara en fördel då ett specifikt fenomen i och med detta kan belysas ur olika synvinklar. 

 

4.2.2.2 Urvalsgrupper 

De artiklar som ingår i föreliggande studie har alla relevanta urvalsgrupper utifrån artiklarnas 

specifika syfte och frågeställningar. Dock är det några aspekter som väcker frågor eller tankar 

hos författarna. Fyra artiklar handlar om barn och ungdomar (Favara-Scacco et al. 2001, 

Jeong et al. 2005, Madden et al. 2010 & Pretorius & Pfeifer 2010). Där ställer sig författarna 

till föreliggande studie kritiska till studien av Madden et al. (2010) där de yngsta barnens 

upplevda livskvalitet tolkades genom föräldrarna. Författarna tror, trots att föräldrarna oftast 

känner sina barn bäst, att detta lämnar utrymme för feltolkningar och förvrängd data. 

Dessutom är detta den enda studien som uppgav en signifikant förbättring gällande upplevt 

illamående. I artikelns diskussion gällande studiens begränsningar tolkar dock författarna det 

som att även Madden et al. är medvetna om detta möjliga problem. Tre artiklar i denna studie 

handlar om enbart kvinnor (Jeong et al. 2005, Pretorius & Pfeifer 2010 & Svensk et al. 2009). 

Trots att författarna ej hade någon begränsning i sökandet avseende urvalsgruppernas kön 

hittades ingen artikel som fokuserade på enbart män vilket gör att författarna ställer sig 

frågande till detta. Hur kommer det sig att männen förbises när det gäller estetik? Är det så att 
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estetik och konst i vardagen anses vara mer kvinnligt? Författarna kan inte undgå att se det ur 

ett visst genusperspektiv och dra paralleller med annat som anses vara kvinnligt till vardags, 

exempelvis matlagning, samtidigt som respekterade kockar och konstnärer ofta är män. Men 

är det så att ur ett helande perspektiv så är det inget som tilltalar den manliga populationen? 

Av de artiklar som handlar om både män och kvinnor (Beauchemin & Hays 1996, Caspari et 

al. 2011, Dubois et al 1995, Favara-Scacco et al. 2001, Horne-Thompson & Grocke 2008, 

Keep et al. 1980, Madden et al. 2010, Nainis et al. 2006, Rusted et al. 2006, Suter & Baylin 

2007, Ulrich 1984, Ulrich et al. 1991 & Yilmaz et al. 2003) är det ingen som jämför resultat 

mellan könen. Författarna skulle gärna se att studier gällande enbart män, eller studier som 

jämför män och kvinnor, gjordes inom ämnet för att se hur resultatet eventuellt skiljer sig åt. 

Flera av artiklarna undersökte patienter med olika typer av cancer (Favara-Scacco et al. 2001, 

Madden et al. 2010, Nainis et al. 2006, Suter & Baylin 2007 & Svensk et al. 2009) och 

författarna tror att just cancerpatienter varit mål för såpass många studier eftersom cancer 

många gånger innebär otrevliga symptom som smärta (Cascinu et al. 2003), ångest och 

depression (Carlson et al. 2004) eller andra psykologiska besvär som känsla av att förlora 

kontrollen (Wicks & Mitchell 2010). Nainis et al. (2006) skriver att dessa patienter allt oftare 

söker sig till alternativa och kompletterande metoder för att finna lindring. Med det i åtanke 

finner författarna det vara av stor nytta för dessa patienter att forskare försöker finna 

vetenskaplig grund i dessa metoder.  

 

4.2.2.3 Bortfall 

I åtta av artiklarna i föreliggande studie (Beauchemin & Hays 1996, Dubois et al. 1995, Jeong 

et al. 2005, Keep et al. 1980, Madden et al. 2010, Nainis et al. 2006, Rusted et al. 2006 & 

Svensk et al. 2009) finns ett tydligt beskrivet bortfall. Forsberg och Wengström (2008) skriver 

att det i enkätundersökningar är vanligt med ett bortfall och att vad som är hög respektive låg 

svarsprocent varierar för varje studie. Jeong et al. (2005) gjorde en studie som i det första 

steget baserades på 347 utskickade enkäter, av dessa var 47 enkäter ej korrekt ifyllda. Detta 

ger en väldigt hög svarsprocent (86,5%) vilket gör att studien känns pålitlig. Keep et al. 

(1980) skickade ut 233 enkäter och av dessa besvarades 150 stycken. Bortfallsprocenten blev 

då ca 36% men huruvida det påverkade resultatet eller inte diskuteras ej i artikeln. Dubois et 

al. (1995), Madden et al. (2010), Nainis et al. (2006) och Rusted et al. (2006) anger tydligt ett 

bortfall som berott på att deltagare valt att inte deltaga eller fallit bort av naturliga orsaker 

(dödsfall, flytt, ändrad behandling, andra fysiologiska orsaker). Ett tydligt beskrivet bortfall 
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anser författarna bidrar till att resultaten och slutsatserna känns trovärdiga även om det, som i 

Nainis et al. (2006) var ett större bortfall än deltagare (63 personer föll bort, 50 deltog). 

Beauchemin & Hays (1996) och Svensk et al. (2009) beskriver även de bortfallet tydligt, även 

om deras bortfall är av enklare typ; Beauchemin & Hays (1996) fick exkludera 55 

inläggningar då det visade sig att patienterna under tiden för inläggning hade bytt rum och 

Svensk et al. (2009) fick exkludera en deltagare med ofullständig data. Det händer även att 

bortfall ej presenteras och att artiklar i vissa fall således presenterar resultat baserat på lägre 

antal deltagare än vad som presenteras i urvalet, men att författarna inte har beskrivit vad 

detta bortfall har berott på (Forsberg & Wengström 2008). Caspari et al. (2011), Favara-

Scacco et al. (2001), Pretorius och Pfeifer (2010), Suter och Baylin (2007), Ulrich (1984), 

Ulrich et al. (1991) och Yilmaz et al. (2003) anger inget bortfall och författarna kan heller 

inte i någon av dessa artiklars resultat se att ett bortfall har ägt rum men inte presenterats. 

Horne-Thompson och Grocke (2008) skriver att 60 patienter förväntades delta i studien men 

att endast 25 deltog. Det enda bortfall som beskrivs närmare är att fem personer avled eller 

hann bli utskrivna. Detta lämnar således ett bortfall på 30 deltagare som läsaren inte får någon 

närmare förklaring till. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva dokumenterade effekter av estetisk tillämpning 

inom vården. En empirisk studie hade varit lämplig om syftet varit att genom intervjuer eller 

enkäter undersöka hur estetik praktiskt tillämpas på olika vårdinrättningar idag. Då syftet nu 

var att beskriva redan dokumenterade effekter föll valet av design naturligt på litteraturstudie 

eftersom författarna ville göra en skriftlig sammanställning av tidigare forskning inom 

området för att på så sätt besvara föreliggande studies frågeställning. 

Datainsamlingsmetoden kan ses som bristfällig då endast en databas, Cinahl, användes för en 

systematisk sökning av litteratur. Enligt Polit och Beck (2008) är Cinahl av en de viktigaste 

databaserna för sökning av litteratur som är relevant för sjuksköterskor vid evidensbaserad 

forskning då den täcker material ända från 1982 och innehåller mer än 420 000 artiklar inom 

omvårdnadsämnet. Även Medline är enlig Polit och Beck (2008) en viktig databas inom 

medicin och har över 11 miljoner artiklar. Då författarna till föreliggande studie sedan tidigare 

har större erfarenhet av att använda Cinahl valdes Medline bort vid den systematiska 

sökningen och användes i stället enbart vid preciserade fritextsökningar. Detta kan ha 

resulterat i att ett antal för studien relevanta artiklar har missats. Vidare användes Högskolan i 
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Gävles egen samsökningsportal - Discovery - för sökning av relevant litteratur. Denna 

samsökningsportal låter personen söka i flera databaser samtidigt, vilket för författarna kändes 

smidigt. Dock finns en del sökbegränsningar i Discovery, exempelvis att träfflistan ofta 

innehåller dubbletter från flera databaser, att det inte går att begränsa språk eller begränsa 

sökningen till “peer reviewed”. Hälften av valda artiklar (Beauchemin & Hays 1996, Horne-

Thompson & Grocke 2008, Keep et al. 1980, Rusted et al. 2006, Svensk et al. 2009, Ulrich 

1984, Ulrich et al. 1991 & Yilmaz et al. 2003) var resultat från preciserade fritextsökningar 

utifrån referenslistor i valda artiklar vilket kan göra det svårt att replikera arbetets sökning 

exakt. Författarna lät resultatet bygga på artiklar av både kvantitativ och kvalitativ design då 

båda vinklarna ansågs intressanta och nödvändiga för att få ett bra resultat. Kvalitativa studier 

har en god förmåga att beskriva och förklara fenomen och upplevelser (Polit & Beck 2008) 

och därför passade det bra med kvalitativa studier i detta arbete. Dock var endast två av 

artiklarna av rent kvalitativ design (Caspari et al. 2011 & Suter & Baylin 2005). Författarna 

hade gärna sett fler kvalitativa studier för att få med ännu fler upplevelser i resultatet. Några 

av de valda artiklarna var av både kvantitativ och kvalitativ design (Madden et al. 2010, 

Nainis et al. 2006, Rusted et al. 2006 & Svensk et al. 2009). Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) är en fördel med detta att ett specifikt fenomen kan belysas ur olika synvinklar. Att 

författarna valde att inkludera artiklar av olika design kan utifrån syftet och frågeställning ses 

som en styrka av den anledningen att de på så sätt fick fram olika typer av resultat. Författarna 

till föreliggande studie valde att inkludera artiklar med olika urvalsgrupper i stället för att 

rikta in sig på artiklar med en specifik urvalsgrupp. Författarna valde att ha det så för att få ett 

nyanserat resultat utifrån olika gruppers perspektiv eftersom estetik är ett ämne som ej är 

begränsat till exempelvis endast äldre eller endast kvinnor. Detta ser författarna som en styrka 

då det dessutom hade blivit svårare att hitta relevant litteratur om fokus hade lagts på en 

specifik urvalsgrupp. Artiklar på annat språk än engelska exkluderades med tanke på 

författarnas bristande språkkunskaper och de artiklar som valdes var således skrivna på 

engelska. Författarna till föreliggande studie har goda kunskaper gällande det engelska 

språket men ingen av författarna har engelska som modersmål. Därför kan vissa språkliga 

feltolkningar ha påverkat dataanalysen. Ett exempel är det engelska ordet “anxiety” som 

översatt till svenska kan betyda både “ångest” och “oro”. Dessa två svenska ord har olika 

betydelser vilket kan ha bidragit till misstolkningar. Valda artiklar lästes av båda författarna 

för att få en bra kunskap om innehållet. En gemensam bedömning om artiklarnas relevans 

resulterade i de 16 artiklar som ingår i arbetets resultat. Att båda författarna läste igenom 

artiklarna minskade risken för att någon artikel felaktigt skulle väljas bort på grund av 
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exempelvis språklig misstolkning. De valda artiklarna lästes igenom ytterligare en gång och 

författarna valde att sammanställa resultatet i en tillfällig tabell för att på ett överskådligt sätt 

kunna utröna teman och subteman till resultatdelen. Hade analysen gjorts på annat sätt skulle 

kanske inte samma teman kommit fram och det är svårt att spekulera i huruvida det vore 

negativt eller positivt. Författarna har granskat alla artiklar utifrån ett etiskt perspektiv. 11 av 

artiklarna redogör sin etiska granskning. Tre artiklar redovisar ej sin etiska granskning. Dock 

baserar de sina studier på patientjournaler (Ulrich 1984 & Beauchemin & Hays 1996) eller 

enkäter som skickades till patienterna efter deras vårdtid (Keep et al. 1980), studierna har 

således inte påverkat patienterna under deras vård. Författarna ställer sig dock kritiska till två 

artiklar som ej redovisat sin etiska granskning eller godkännande och som faktiskt baserar 

sina studier på ingrepp på patienter (Yilmaz et al. 2003 & Dubois et al. 1995). Dessa studier 

har ändock inkluderats då de ansågs bidra med relevant information till resultatet. 

 

4.4 Allmän diskussion 

I slutskedet av denna studie ställer sig författarna frågande till hur modern vård 

överhuvudtaget kan bedrivas utan att ta större hänsyn till de estetiska aspekterna. Caspari et 

al. (2006) hävdar att en holistisk högkvalitetsvård borde ha som mål att bevara alla de 

aspekter som främjar hälsa och att just “högkvalitet” innebär att även de estetiska aspekterna 

bör beaktas i och med att estetiken bidrar med god kvalitet då det dämpar stress, stärker 

immunförsvaret och ökar trivseln på arbetsplatsen för personalen så väl som för patienterna. I 

enlighet med författarnas övertygelse framhärdar Caspari et al (2006) vidare vikten av att 

redan vid utbildningen av nya sjuksköterskor inpränta betydelsen av estetik och hur den kan 

användas för en holistisk omvårdnad där man ser till patienten som en fysisk, psykisk, 

spirituell och social individ och därmed ombesörjer alla patientens behov, fysiska såväl som 

själsliga. Enligt Ulrich (1991) kan en estetiskt tilltalande vårdmiljö vara ett komplement till 

läkemedel och andra medicintekniska behandlingar och kan även ha en god inverkan på 

patientens tillfrisknande, till skillnad från hårda miljöer som i stället kan öka stressnivån hos 

patienter och motverka tillfrisknandet. Caspari et al. (2006) håller med om detta och belyser 

hur värdefullt det är att vårdpersonal inser vikten av att ha en estetisk vårdmiljö och vilka 

effekter det kan ha för patienters välmående. Stichler (2001) belyser vikten av att 

vårdinrättningar inte bara ska vara funktionella utan även estetiskt designade för att skapa en 

terapeutisk och helande vårdmiljö. Naturligt ljus, lugna färger och inslag av natur är några av 

de aspekter som tas upp av Stichler (2001) för att inte bara förbättra patientens tillfrisknande, 
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utan även för att skapa en trivsam arbetsmiljö för personalen och på så sätt minska risken för 

mänskliga misstag.  

Detta är något som Vidarkliniken utanför Järna i Sverige tagit fasta vid. Vidarkliniken har 

förutom en vårdcentral (http://www.vidarkliniken.se/vardcentral/) ett sjukhus som främst tar 

emot patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa, långvarig smärta, svåra somatiska 

sjukdomar samt onkologi- och palliativa patienter. De har legitimerade läkare och 

sjuksköterskor som utöver sedvanlig medicinutbildning även har utbildning inom 

antroposofisk medicin och omvårdnad som tillsammans med konstnärliga och fysikaliska 

utbildningar kompletterar den traditionella omvårdnaden. Syftet är att skapa en harmonisk 

atmosfär för att läka både kropp och själ (http://www.vidarkliniken.se/sjukhus/). 

Den 5 oktober 2011 åkte författarna på ett studiebesök till Vidarkliniken för att se hur 

estetiken kan användas praktiskt i omvårdnaden. Dessvärre fanns ingen möjlighet att få 

komma till vårdavdelningarna eller delta vid någon av konstterapiaktiviteterna. Istället fick 

författarna höra mer om tanken bakom Vidarkliniken, idéerna som ligger till grund för 

arkitektens arbete och färgsättningarna av lokalerna. Exempelvis så är alla korridorer lätt 

krökta så att patienten slipper se hur långt det är att gå och omgivningen förändras på så sätt 

hela tiden. Väggarna är målade i laserande färg i lager på lager vilket ger ett djup och liv som 

skapar en mer naturlig effekt än en vägg målad med en solid täckande färg. Färgskalan går 

mellan rött-gult-blått och färgerna avlöser varandra på ett harmoniskt sätt och allt känns 

väldigt lugnt och varmt. Fönstren är placerade så att de släpper in ljus från alla väderstreck. 

Det finns små fönster i lagom höjd för att stå med armarna lutade mot fönsterbrädan och titta 

ut på innergården eller åkrarna som omger kliniken och det finns stora fönster som släpper in 

omgivningarna. Åter igen skapar arkitekturen variation. Wikström (2003a) och Nightingale 

(1946) påpekar vikten av variation för patienterna, i synnerhet om patienten är sängbunden 

och inte själv kan variera sin omgivning. Wikström (2003a) skriver vidare att valmöjlighet är 

en viktig aspekt man bör ha i åtanke och att då ha “artotek”, likaväl som bibliotek på sjukhus 

där patienter själva kan välja vilken konst de vill omge sig med och även ha möjlighet att byta 

ut motivet, är en lämplig lösning. Eriksson (1987) skriver om lekandet och dess roll, att 

förmågan att leka är ett uttryck för hälsa. Ändå är lek något som hör barndomen till. 

Författarna ställer sig frågande till detta, om det kan vara så att stress och mental ohälsa 

hänger ihop med att vuxna slutat leka. Eller har leken övergått till andra former som 

Wikström (2003b) tror? Att gå på teater, se på film, spela spel på datorn, livliga debatter över 

ett glas vin etc., är det så en vuxen leker och är det så en vuxen ger sitt uttryck för glädje, 

kreativitet och livslust? Nästan alla barn ritar och målar som en del av leken, och även om det 
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händer att barn söker bekräftelse hos lekkamrater eller vuxna med frågan “är det fint?” så är 

det inte huvudsyftet i skapandet. Syftet ligger i en skaparglädje som även fyller en djupare 

funktion, att avbilda sin omvärld eller sin fantasi på ett sätt som skapar innebörd för barnet 

(Hwang & Nilsson 2011) Författarna till föreliggande studie undrar varför vuxna, som inte 

har ett konstnärligt yrke, har slutat skapa, varför inte fler plockar fram färger och pennor och 

får ned sin omvärld och sitt känsloliv på ett papper på ett sätt som skapar en innebörd, på ett 

sätt som konkretiserar önskningar och farhågor. “Men jag kan ju inte ens rita en streckgubbe.” 

kanske svaret blir. Men måste allt handla om hur duktig man är, måste allt handla om vad man 

kan prestera och inte att man presterar? 

 

4.4.1 Klinisk tillämpning 

Caspari et al. (2006) säger att man som enskild grupp kan göra mycket bara man har vetskap 

om hur patienternas mående kan förbättras genom att ha en estetisk vårdmiljö. Författarna till 

föreliggande studie anser inte att estetiken ska ersätta dagens mediciner, men att man i allt 

större utsträckning bör undersöka om man kan komplettera läkemedelsanvändningen med 

olika former av estetiska aktiviteter och mer genomtänkt vårdmiljö som syftar till att vårda 

hela människan och inte endast läka sjukdom eller skada. 

 

4.4.2 Vidare forskning 

Författarna till föreliggande arbete anser att vidare forskning inom området är viktigt för att 

ytterligare bevisa att estetik i olika former (konst, naturligt ljus, naturutsikt, konstterapi) är ett 

enkelt och kostnadseffektivt komplement till läkemedel och annan medicinteknisk 

behandling. 

 

4.5 Slutsats 

Resultatet som presenteras i föreliggande studie pekar tydligt på att estetik kan vara ett  potent 

redskap som ej bör förbises inom vården. Om man strävar efter ett holistiskt synsätt och 

önskar att se hela individen och inte endast sjukdomen så bör man ha en estetisk medvetenhet 

och känna till dess inverkan på människan. 
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6. Bilagor 

6.1 Tabell 2. Kvalitetsgranskning av valda källor 

Författare 

/ publ.år  Titel Design Undersökningsgrupp/Urval Bortfall Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Beauchemin 

& Hays. 

1996 

Sunny hospital 

rooms expedite 

recovery from 

severe and 

refractory 

depressions. 

Kvantitativ 

Retro-

spektiv 

Patienter med depressionsdiagnos eller bipolär 

sjukdom som varit inlagda på psykiatrisk klinik 

vid ett tillfälle senaste två åren. Sex patienter med 

anorexia nervosa exkluderades, tillika 41 

patienter som varit inlagda kortare än 6 dagar. 

Baserat på om patienterna hade haft ett rum med 

mycket dagsljus eller inte delades de in i två olika 

grupper. Totalt blev det 174 inläggningar som 

granskades. 

Femtiofem patienter 

hade bytt rum under 

deras inläggning och 

blev därför 

exkluderade ur 

analysen. 

Granskning av tidigare 

inläggningar gällande längd 

på sjukhusvistelsen. Z-test 

Caspari et 

al. 2011 

The importance 

of aesthetic 

surroundings: a 

study 

interviewing 

experts within 

different 

aestethic fields Kvalitativ 

16 personer med en estetisk utbildning och även 

arbetade inom ett estetiskt område. Personerna 

skulle ha personlig erfarenhet av att ha varit 

patient eller vara nära anhörig till någon som 

hade varit patient. Ej angivet 

Semistrukturerade 

individuella kvalitativa 

intervjuer 
Kvalitativ 

innehållsanalys 

Dubois et al. 

1995 

Music Improves 

Patient Comfort 

Level During 

Outpatient 

Bronchoscopy 

Kvantitativ 

Experi-

mentell 

21 patienter som kom in för 

bronkoskopiundersökning fick lyssna på musik 

under bronkoskopiundersökning. 28 patienter 

ingick i kontrollgruppen som ej fick valet att 

lyssna på musik. Alla patienter från maj 1991 till 

maj 1993 som förstod engelska tillräckligt bra för 

att förstå valen tillfrågades, totalt 52 stycken. 

Av de 24 patienter 

som erbjöds musik 

under 

undersökningen 

vägrade 3 stycken, 

vilket resulterade i 

21 patienter i 

experiment-gruppen. 

Mätning av fysiska 

parametrar, typ och mängd 

av lugnande samt eventuella 

komplikationer. Patienterna 

fyllde efteråt i en enkät 

angående bekvämlighet 

under proceduren. The Borg 

Scale användes för att 

beskriva bekvämlighet. 

Two Tailed Students 

t-test och 

korrelationer.  
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Författare 

/ publ.år  Titel Design Undersökningsgrupp/Urval Bortfall Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Favara-

Scacco et al. 

2001 

Art Therapy as 

Support for 

Children With 

Leukemia 

During Painful 

Procedures 

Kvantitativ

Experi-

mentell 

32 barn mellan 2-14 år som skulle genomgå en 

Lumbalpunktion (LP) eller en 

Benmärgsaspiration (BMA). 11 deltagare var 

mellan 2-5 år. 14 deltagare var 6-10 år. 7 

deltagare var 11-14 år. Kontrollgruppen bestod 

av 17 deltagare. 3 deltagare var 2-5 år. 8 

deltagare var 6-10 år och 6 deltagare var 11-14 

år. Ej angivet 

15 positiva beteenden valdes 

ut som indikatorer för att 

barnen skulle fått en bättre 

coping av konstterapin. 

Uppnådde barnen minst 8 av 

dessa ansågs barnet vara en 

"god respondent". Antalet 

goda respondenter 

jämfördes före och efter 

interventionen samt mellan 

grupperna. ej angivet 

Horne-

Thompson 

& Grocke. 

2008 

The Effect of 

Music Therapy 

on Anxiety in 

Patients who are 

Terminally Ill 

Kvantitativ

Experi-

mentell 

25 personer i slutstadiet av en terminal sjukdom, 

inneliggande för palliativ vård, blev randomiserat 

indelade i en experiment- och en kontrollgrupp. 

Experimentgruppen fick en session med 

musikterapi och kontrollgruppen en session med 

en volontär, utan musikterapi. Patienter med 

kognitiv nedsättning samt patienter som var icke 

engelskspråkiga exkluderades. 

60 patienter 

förväntades deltaga, 

endast 25 deltog. 

Bortfallet beskrivs 

ej närmare i artikeln 

än att fem st dog 

eller hann bli 

utskrivna innan 

interventionen 

genomfördes. 

Edmonton Symptom 

Assessement System 

(ESAS) före och efter 

intervention. Mann-Whitney test 

Jeong et al. 

2005 

Dance 

movement 

therapy improves 

emotional 

responses and 

modulates 

neurohormones 

in adolescents 

with mild 

depression. 

Kvantitativ

Experi-

mentell 

347 kvinnliga ungdomar svarade på en enkät som 

bland annat innehöll Beckham Depression 

Inventory. 300 var korrekt ifyllda. Från dessa 

valdes 112 personer ut med högre depressions-

poäng. Ur denna grupp valdes personer ut som 

uppfyllde inklusionskriterierna: T ex.  Ingen 

klinisk diagnos på psykisk eller fysisk ohälsa. 51 

deltagare registrerades för studien. Av dessa 

valdes 40 ut randomiserat och delades 

randomiserat in i en interventionsgrupp på 20 

deltagare eller en kontrollgrupp på 20 deltagare. 
47 av enkäterna var 

ej korrekt ifyllda. 

Symptom Check List-90-

Revision (SCL-90-R) 

Mätning av 

plasmakoncentration av 

kortisol, dopamin samt 

serotonin. 
Oparade t-test. 

Parade t-test. 
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Författare 

/ publ.år  Titel Design Undersökningsgrupp / Urval Bortfall Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Keep et al. 

1980 

Windows in the 

intensive care 

unit. 

Kvantitativ

Retro-

spektiv 

Två grupper av patienter som legat inne på 

intensivvårdsavdelning med respektive utan 

fönster. Enkäter skickades ut till alla vuxna 

patienter som legat inne minst 48 timmar mellan 

november 1975 och april 1979. 118 patienter från 

som legat inne med fönster tillfrågades, 78 

stycken deltog. 115 patienter som legat inne utan 

fönster tillfrågades, 72 deltog. 

Av totalt 233 

utskickade enkäter 

besvarades totalt 

150 stycken, vilket 

ger ett bortfall på 

~36 %.  Retrospektiva enkäter ej angivet 

Madden et 

al. 2010 

Creative Arts 

Therapy 

Improves 

Quality of Life 

for Pediatric 

Brain Tumor 

Patients 

Receiving 

Outpatient 

Chemotherapy 

Kvantitativ 

Kvalitativ

Experi-

mentell 

Patienter mellan 2-18 år med hjärntumör som 

behandlas med cytostatika deltog i två studier, en 

randomiserad (18 deltagare) och en icke-

randomiserad (32 deltagare). 

2 deltagare föll bort 

i den randomiserade 

studien. En ångrade 

sig, och en fick ej 

behandlingen pga. 

av tumör-

förändringar. 

Öppna frågor. 

Observationer. Pediatric 

Oncology Quality of Life 

Inventory (PedsQL) PedsQL 

4.0 Cancer Module. Faces 

Scale, Emotional Reactions 

Checklist. 
Statistiska analyser, 

Paired t-test 

Nainis et al. 

2006 

Relieving 

Symptoms in 

Cancer: 

Innovative Use 

of Art Therapy 

Kvalitativ 

Kvantitativ

Experi-

mentell 

50 deltagare rekryterades från en 

onkologiavdelning och var alla inlagda där. 

Inklusionskriterierna var att de skulle ha en 

cancerdiagnos, var minst 18 år, var kognitivt 

friska, kunde kommunicera på engelska och 

kunde delta i en 1-timmes lång 

konstterapisession.  

63 pers ville inte 

delta, av dessa var 

35 inte intresserade 

utan förklaring, 9  

väntade utskrivning, 

8 kände sig för 

sjuka, 2 var för 

smärtpåverkade, 1 

hade tremor och 1 

hade deltagit i 

konstterapi tidigare 

och uppskattade inte 

upplevelsen. 

Edmonton Sympton 

Assessment Scale (ESAS) 

och Spielberger State-Trait 

Anxiety Index (STAI-S) 

kvantifierade deltagarnas 

symptom före och efter 

behandlingen. Öppna frågor 

ställdes för att utvärdera 

deltagarnas upplevelser. 

Chi-square test. 

Kruskal-Wallis test. 

Mann-Whitney test. 

Friedman test. 
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Författare 

/ publ.år  Titel Design Undersökningsgrupp / Urval Bortfall Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Pretorius & 

Pfeifer. 2010 

Group art 

therapy with 

sexually abused 

girls 

Kvantitativ

Experi-

mentell 

25 flickor i åldern 8-11 år som blivit sexuellt 

utnyttjade delades in i fyra grupper; två 

experimentgrupper och två kontrollgrupper. 

Inklusionskriterier var, utöver ålder och sexuellt 

utnyttjande, att flickorna skulle bo med icke-

utnyttjande målsman och att de skulle ha 

engelska som huvudsakligt språk. Deltagarna 

rekryterades från olika barnhem och grupperna 

delades in utifrån vilket barnhem deltagarna 

tillhörde. Ej angivet 

Trauma Symptom Checklist 

for Children (TSCC) 

användes för att mäta nivå 

av depression, ångest och 

trauma. Human Figure 

Drawing (HFD) användes 

som en mätning av 

självkänsla och som ett 

komplement till mätning av 

depression, ångest och 

trauma. 

Paired Samples t-

test, Wilcoxon 

Signed Rank Test, 

Independent 

Samples t-test, 

Mann-Whitney Test, 

One-way ANOVA, 

Kruskal-Wallis Test. 

Rusted et al. 

2006 

A Multi-centre 

Randomized 

Control group 

Trial on the Use 

of Art Therapy 

for Older People 

with Dementia 

Kvalitativ 

Kvantitativ 

Experi-

mentell 

45 patienter med mild till svår demensdiagnos 

blev randomiserat indelade i konstterapi- eller 

aktivitetsgrupper (max 6 patienter per grupp). 

Ytterligare inklusionskriterier var att patienterna 

skulle vara på dagcenter eller boende. 

Exklusionskriterier var annan psykiatrisk ohälsa. 

84 tillfrågades, 39 

uppfyllde ej 

inklusionskriterierna

Av de 45 

återstående var det 

endast 21 som 

fullföljde projektet. 

10 deltagare avled, 5 

deltagare flyttade 

och 9 hade i 

slutändan 

ofullständiga data. 

Standardiserade mätningar 

av kognitiv förmåga, 

depression, beteende, social 

förmåga, humör & väl-

mående. Den direkta 

effekten på gruppmed-

verkan, mental skärpa, 

fysiska aspekter, lugn, social 

förmåga, medverkande och 

anti-socialt beteende 

dokumenterades efter varje 

gruppträff. 

ANOVA, 

Independent 

samples t-test, 

Paired sample t-test,  

Suter & 

Baylin. 2005 

Choosing art as a 

complement to 

healing Kvalitativ  

37 deltagare; 15 cancerpatienter på en specifik 

avdelning, 11 anhöriga, 6 vårdpersonal på 

avdelningen samt 5 art á la Carte volontärer. 

Deltagarna skulle känna till programmet och ha 

en möjlighet att välja konst oavsett om de valde 

något eller ej. De skulle ge medgivande till att 

delta i studien och diskutera sina upplevelser i en 

intervju. Patienterna skulle vårdas på avdelningen 

under minst fem dagar. Ej angivet 
semi-strukturerade 

intervjuer 
Kvalitativ 

innehållsanalys 
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Författare 

/ publ.år  Titel Design Undersökningsgrupp / Urval Bortfall Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Svensk et al. 

2009 

Art therapy 

improves 

experienced 

quality of life 

among women 

undergoing 

treatment for 

breast cancer 

Kvalitativ

Kvantitativ 

Experi-

mentell 

42 svenska kvinnor med icke metastaserande 

bröstcancer under pågående post-operativ 

strålbehandling. Kvinnor med demens eller svår 

psykisk sjukdom exkluderades. Medelåldern i 

kontrollgruppen var 55 år och i 

interventionsgruppen 59,5 år. Kvinnorna delades 

in i olika grupper genom randomiserat urval. 

En deltagare föll 

bort på grund av 

ofullständig data. 
Enkäter, dagböcker samt 

intervjuer 

Mann-Whitney U-

test & Wilcoxon's 

signed ranks test 

Ulrich. 1984 

View through a 

window may 

influence 

recovery from 

surgery 

Kvantitativ 

Retro-

spektiv 

Granskning av längden på inläggningar utifrån 

rum med olika utsikt för 46 

cholecystektomiopererade patienter mellan 20-69 

år utan bakgrund med psykiska besvär och utan 

svåra komplikationer efter operationen. Endast 

patienter som vårdades mellan 1 Maj och 20 

Oktober då träden hade löv inkluderades i 

granskningen. Ej angivet 

Granskning av tidigare 

inläggningar. Omvårdnads- 

och läkemedelsanteckningar 

från patientjournalerna 

Wilcoxon matched-

pairs signed ranks 

analysis 

Ulrich et al. 

1991 

Stress recovery 

during exposure 

to natural and 

urban 

environments 

Kvantitativ 

Experi-

mentell 

120 deltagare, frivilliga studenter inom olika 

områden, 60 kvinnor 60 män fick se 10 minuter 

av en film som sedan tidigare bekräftats orsaka 

stressreaktioner. Efteråt randomiserades det vilka 

av deltagarna som fick se 10 minuter av filmer 

med naturmiljö eller stadsmiljö.  Ej angivet 

Fysiologiska mätningar av 

bl.a. puls, systoliskt 

blodtryck, 

hudkonduktansrespons och 

musklernas respons på 

stimulering från nerv-

systemet. Självskattning 

gjordes via "Zuckerman 

Inventory of Personal 

Reactions" (ZIPERS) 

enkäten. f-test (ANOVA) 
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Författare 

/ publ.år  Titel Design Undersökningsgrupp / Urval Bortfall Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Yilmaz et al. 

2003 

Music decreases 

anxiety and 

provides 

sedation in 

extracorporeal 

shock wave 

lithotripsy 

Kvantitativ 

Experi-

mentell 

98 patienter i åldrarna 19-68 år med endast en 

njursten som aldrig genomgått ESVL tidigare. 

Patienterna delades randomiserat in i två grupper. Ej angivet 

Visuell Analog Skala 

(VAS), Observers's 

Assessement of 

Alertness/Sedation Scale 

(OAA/S), State and Trait 

Anxiety Inventory-Trait 

Anxiety (STAI-TA) och 

State and Trait Anxiety 

Inventory-State Anxiety 

(STAI-SA). Student's t-test 
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6.2  

Tabell 3. Sammanfattning av valda källors resultat. 

 

 

Författare/år Syfte Resultat 

Beauchemin & 

Hays. 1996 

Att jämföra längden på sjukhusvistelsen 

hos deprimerade patienter i soliga rum 

och patienter i trista rum. 
Resultatet visade att patienter som hade soliga rum stannade i 16,9 dagar jämfört med de som hade trista 

rum, som stannade i 19,5 dagar. 

Caspari et al. 

2011 

Att presentera och diskutera resultatet 

från 16 semistrukturerade intervjuer med 

experter inom olika estetiska områden 

gällande estetiken på sjukhus i Norge. 

Alla informanter höll med om att estetiken är ett område som negligeras inom vården och skulle kunna 

förbättras. Konst på ett sjukhus ska vara okomplicerad, ljus och oprovocerande. Omgivningarna skall 

helst vara natursköna och patientrummen skall ha fönster som alla patienterna kan se från sina sängar. 

Textilierna ska ha klara och uppmuntrande färger och design. Designen på möblerna bör inte vara för 

kantig eller hård. Rummen ska ha harmoniska proportioner. 

Dubois et al. 

1995 

Att undersöka effekten av musik under 

bronkoskopiundersökning gällande 

patientens upplevelse av undersökningen. 

Resultatet visade ingen skillnad gällande fysiska parametrar mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen. Interventionsgruppen visade signifikant mer bekvämlighet och mindre hosta än 

kontrollgruppen. Det var dock ingen skillnad i dyspné, inte heller gällande medicinering under 

undersökningen. 

Favara-Scacco et 

al. 2001 

Att utvärdera om konstterapi kan hjälpa 

barn med leukemi att bättre klara av 

smärtsamma undersökningar och 

behandlingar jämfört med en grupp som 

inte får konstterapi. 

Barnen som fick konstterapi uppvisade ett större lugn inför den smärtsamma proceduren de skulle 

genomgå. Grät mindre och försökte inte undvika sprutor på samma sätt som kontrollgruppen. 

Konstterapin hjälpte barnen att utveckla en copingförmåga. 

Horne-Thompson 

& Grocke. 2008 

Att undersöka effekten av ett 

behandlingstillfälle med musikterapi för 

att minska ångest hos kroniskt sjuka 

patienter. 

Resultaten visade en signifikant minskning av ångest hos experimentgruppen enligt ESAS (Edmonton 

Symptom Assessement System). En post hoc-analys påvisade även betydande minskningar av andra 

mätningar hos experimentgruppen, i synnerhet smärta, trötthet och dåsighet. 
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Författare/år Syfte Resultat 

Jeong et al. 2005 

Att utvärdera psykisk hälsa och 

förändringar i neurohormoner hos 

kvinnliga ungdomar med mild depression 

efter 12 veckor av dansterapi. Samt 

jämföra resultaten med en kontrollgrupp 

som inte fått dansterapi. 

Signifikanta skillnader kunde ses hos deltagarna i dansterapigruppen jämfört med innan terapin 

påbörjades samt jämfört med kontrollgruppen. Signifikanta förbättrade nivåer av serotonin samt 

dopamin hos terapigruppen. 

Keep et al. 1980 

Att jämför minnena hos två grupper av 

patienter som överlevt vårdtillfällen på 

intensivvårdsavdelningar, ena gruppen 

utan fönster, den andra med fönster. 

Gruppen av patienter som var inlagda på en intensivvårdsavdelning utan fönster upplevde till större del 

hallucinationer, vaneföreställningar och sömnstörningar än de patienter som låg inlagda på 

intensivvårdsavdelning med fönster. Patienterna med fönster kunde till större del uppfatta vilken dag det 

var och även tidpunkt på dagen. De med fönster hade dessutom i det stora hela flera och mer konkreta 

minnen från tiden på avdelningen, att de hade kommit dit och att de blivit utskrivna.   

Madden et al. 

2010 

Att undersöka effekten av kreativ 

konstterapi på livskvaliteten hos barn som 

får cytostatikabehandling jämfört med 

barn som får uppmärksamhet av 

volontärer. 

Statistiskt signifikanta skillnader kunde ses då barnen som fick ta del av konstterapin enligt 

föräldrarapporten upplevde mindre smärta samt mindre illamående.   I en icke-randomiserad del 

analyserades barnens upplevelse enligt en visuell känsloskala där barnen som tog del av konstterapin 

uppgav sig vara gladare, mer uppspelta och mindre nervösa än kontrollgruppen.              

Nainis et al. 2006 

Att efter en 1-timmes session med 

konstterapi bestämma effekten gällande 

smärta och andra symptom som är 

vanliga för cancerpatienter. 
Signifikanta skillnader på åtta av nio symptom. Illamående var det enda som inte hade en signifikant 

förbättring. 

Pretorius & 

Pfeifer. 2010 

Att utvärdera ett terapiprogram med 

konstterapi i grupp för sexuellt utnyttjade 

flickor med avseende att minska 

depression, ångest, trauma och låg 

självkänsla. 

Resultatet visade att de två experimentgrupperna fick minskad depression, ångest och trauma jämfört 

med kontrollgrupperna. Resultatet visade dock inga signifikanta skillnader gällande självkänsla hos 

någon av grupperna. 
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Författare/år Syfte Resultat 

Rusted et al. 

2006 

Att utvärdera effekten av konstterapi hos 

äldre patienter med demenssjukdom, både 

direkt och på lång sikt.  

Resultatet påvisade att interventionsgruppen under mer än 40 veckor av konstterapi visade ökade 

förändringar gällande lyhördhet. Mental skärpa, trevnad, lugn och fysiskt engagemang inom sessionerna 

ökade på en långsam, uppåtgående bana. Grupparbetet, vilket började med misstänksamhet och lågt 

intresse, avslutades med signifikant ökat engagemang från deltagarna. Data påvisade att 

kontrollgruppen, till skillnad från interventionsgruppen, fick sämre engagemang för varje session. 

Suter & Baylin. 

2005 

Att påvisa betydelsen av att få möjlighet 

att välja vilken konst som ska hänga på 

väggarna hos patienter med lång vårdtid. 

Patienterna upplevde att konsten gjorde att rummet kändes mindre institutionell, höjde humöret och 

kändes meningsfull. Det kändes viktigt att få möjligheten att själv välja vilken konst som skulle hänga 

på väggen i synnerhet om patienterna var tvungna att vistas i samma rum en längre tid. 

Svensk et al. 

2009 

Att påvisa effekten på livskvalitet av en 

intervention med konstterapi bland 41 

kvinnor som genomgår strålbehandling 

för bröstcancer. 

Resultaten indikerade en övergripande förbättring av livskvalitet hos kvinnorna i interventionsgruppen. 

En signifikant förbättring av total hälsa, total livskvalitet, fysisk hälsa och psykisk hälsa observerades i 

konstterapi-gruppen. En signifikant positiv skillnad inom konstterapi-gruppen gällande framtida 

perspektiv, kroppsbild och bieffekter sågs också. 

Ulrich. 1984 

Att undersöka om det finns några 

signifikanta skillnader i konvalescensen, 

välmående och nyttjandet av 

smärtstillande/lugnande läkemedel efter 

en cholecystektomi för patienter som har 

en utsikt med natur jämfört med patienter 

som endast har en tegelvägg som utsikt. 

Patienterna med en naturutsikt hade kortare konvalescens, upplevdes som positivare, tog färre doser av 

medelstarka och starka smärtstillande läkemedel och hade något färre postoperativa komplikationer än 

kontrollgruppen med tegelväggsutsikten. 

Ulrich et al. 1991 
Att undersöka om natur ger en bättre 

stressåterhämtning än urbana miljöer. 
Signifikanta skillnader på återhämtningen kunde ses hos de som fick se en video med olika naturmiljöer 

jämfört med de som fick se urbana miljöer som köpcentran och trafikerade gator.  

Yilmaz et al. 

2003 

Att utvärdera effekten av musik som ett 

lugnande verktyg samt dess effekt på de 

hemodynamiska parametrarna vid 

extrakorporeal stötvågslitotripsi (ESVL) 

och jämföra dess lugnande effekt jämfört 

med midazolam. 

Gruppen som lyssnade på musik hade en signifikant kortare duration på ESVL behandlingen och 

behövde få mindre smärtstillande (fentanyl) än kontrollgruppen som fick midazolam. Musikgruppen 

hade mot slutet av ESVL behandlingen ett signifikant lägre medelartärtryck än midazolamgruppen. 

Midazolamgruppen hade en lägre saturation än musikgruppen från och med den tionde 

behandlingsminuten till slutet av behandlingen. Ingen signifikant skillnad fanns mellan gruppernas 

upplevelse av smärta och den observerade sederingsgraden. När proceduren var avklarad fick 

patienterna förfrågade om, och observerade, gällande upplevd komfort. Gruppen som lyssnade på musik 

hade högre grad av komfort och uppgav sig uppleva mindre plåga än gruppen som fick midazolam. 
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