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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Musiken har alltid varit en del av människans historia. Musikens terapeutiska egenskaper 

har sedan lång tid tillbaka använts i lindrande syfte. Svårt sjuka patienter och patienter som 

vårdas palliativt lider av symtom som har en negativ inverkan på livskvalitén. Palliativ 

vård innebär att lindra symtom och öka livskvalité. Lindring av symtom sker ofta med 

hjälp av farmakologiska preparat. Komplementär behandling kan minska biverkningar och 

bidra till en mer holistisk och personcentrerad vård. 

 

Syfte 

 

Syftet var att identifiera hur sjuksköterskan, i sitt omvårdnadsarbete, kan utnyttja den 

kunskap som finns kring den inspelade musikens förmåga att lindra lidande. 

 

Metod 

 

Metoden i detta arbete var en allmän litteraturöversikt. För att svara på syftet gjordes 

systematiska sökningar i databaserna PubMed och CINAHL complete utifrån specificerade 

urvalskriterier. Totalt 16 artiklar analyserades och inkluderades i resultatet. 

 

Resultat 

 

I resultatet identifierades flera subteman relaterade till syftet med denna litteraturöversikt. 

Dessa subteman delades in i två huvudteman; fysiskt lidande och psykiskt lidande. 

Uppspelning av inspelad musik kan lindra lidande i form av bland annat smärta, ångest, 

stress, sömnsvårigheter samt förbättra sinnesstämningen. 

 

Slutsats 

 

Resultatet visade att uppspelning av inspelad musik kan förbättra livskvalitén hos 

människor. Då lidande återfinns i hög grad hos svårt sjuka patienter som vårdas palliativt 

bör resultatet kunna appliceras på denna patientgrupp. Vidare framkom att musik som 

patienten väljer själv är fördelaktigt för en mer personcentrerad omvårdnad. 

Sjuksköterskan kan med fördel spela upp inspelad musik som en omvårdnadshandling för 

att lindra olika former av fysiskt och psykiskt lidande hos svårt sjuka patienter som vårdas 

palliativt. 

 

 

Nyckelord: Lidande. Musik. Omvårdnadshandling. Palliativ vård. Sjuksköterskan. 
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BAKGRUND 

 

Musik 

Människan och musiken 

Musik har alltid varit en del av människans historia (Theorell, 2009). Exakt vad musik är 

har ännu inte kunnat definierats på ett heltäckande sätt som blivit generellt accepterat. 

Dock brukar musik sägas innebära olika former av organiserat ljud. Musik brukar ofta 

förklaras med sammansatta toner men innefattar även andra ljud så som atonala slagverk. 

Ofta beskrivs musik som bestående av melodi, rytm och harmoni (Bohlin, u.å.). De 

tidigaste arkeologiska fynden som indikerar en kultur med väletablerad musikkultur är 35 

000 år gamla (Conard, Malina, & Münzel, 2009). Dock har i Slovenien hittats flöjter av 

björnben som forskarna har daterat till mellan 43 000 och 82 000 år gamla. Då en flöjt är 

avsevärt mer avancerad än vad exempelvis en trumma eller sångrösten är, indikerar detta 

att musikskapande är betydligt äldre än så (Huron, 2001). Inom antropologin menar man 

att samtliga kända mänskliga kulturer har skapat musik och fynd visar att även 

neandertalarna tillverkade instrument (Huron, 2001; Theorell, 2009). Motiven på 

tiotusentals år gamla grottmålningar antyder också att musik kan ha använts i ceremonier 

eller som verktyg för att uppnå extas (Theorell, 2009). 

Studier visar att människans kognitiva förmåga påverkas av musik. Behaglig musik ökar 

inlärningsförmågan och kan hjälpa människan att tänka snabbare under stressiga 

situationer medan musik man inte uppskattar kan ha motsatt effekt. Detta kan betyda att 

musik fyller en funktion i hjärnan och detta kan i sin tur förklara uppkomsten och 

utvecklandet av människans musikaliska förmåga (Perlovsky, Cabanac, Bonniot-Cabanac, 

& Cabanac, 2013). Genom att studera nyföddas hjärnaktivitet har Perani et al. (2010) 

funnit belägg för att människans förmåga att bearbeta musik är medfödd och att musiken 

stimulerar till aktivitet i bland annat frontalcortex och limbiska strukturer främst inom 

hjärnans högra hemisfär redan innan människan hunnit skaffa associationer till detta 

musikstycke. Musik kan redan hos spädbarn påverka uppmärksamhetsgrad och iver samt 

framkalla lustkänslor eller känsla av obehag (Perani et al., 2010). Detta genom att dels ha 

effekter på det sympatiska nervsystemet och bidra till att påverka bland annat puls och 

blodtryck men också genom att stimulera dopaminutsöndringen och därmed påverka 

hjärnans belöningssystem. Då musik även påverkar de delar av hjärnan som hanterar 

auditiva stimuli och frontalcortex, delar som troligtvis är involverade i att hantera inlärning 

och musikminne, kan ett för individen välkänt och omtyckt musikstycke ytterligare 

påverka människans belöningssystem genom en förväntanseffekt (Zatorre & Salimpoor, 

2013). 

 

Musiken i vården 

I över 20 000 år har musik och rytmer använts i helande ritualer. Musik i form av rytmer, 

dans och sång var i många primitiva kulturer en del av sjukdomspreventionen då musiken 

användes till att mota bort onda andar och svart magi som ansågs orsaka ohälsa. Musiken 

ansågs också skapa balans i både kropp och själ (McCarthy, 2016). Musikens kända 

förmåga att lindra emotionellt lidande står beskrivet redan i gamla testamentet. Kung Saul 

plågas av en ond ande sedan guds ande övergett honom. Han får då rådet att skicka efter 

någon som spelar lyra och den unge David skickas till kungen. "Var gång Guds ande 

ansatte Saul grep David lyran och spelade. Då kände sig Saul lättare till mods. Han blev 

lugn igen och den onde anden lämnade honom" (Första Samuelsboken 16:23, 2000). 
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Filosofiska skrifter visar att även Platon och Aristoteles tog upp idén om att använda musik 

som ett verktyg för att påverka hälsa och sinnesstämning (Grout & Palisca, 1996). 

Den första kända vetenskapliga artikeln om musikterapi var den osignerade artikeln 

"Music Physically Considered" i tidningen Columbian Magazine år 1789. Under tidigt 

1800-tal publicerades ytterligare två artiklar som tog upp musikens terapeutiska 

egenskaper. Författarna till dessa artiklar, Edwin Atlee och Samuel Mathews, var båda 

studenter hos läkaren och psykiatrikern Dr. Benjamin Rushsom som var känd för att 

använda sig av musik för att behandla sjukdomar (Davis, Gfeller & Thaut, 1992). Efter de 

båda världskrigen användes musik av både professionella utövare och lokala musikanter på 

sjukhusen för att muntra upp sårade krigsveteraner. Läkare och sjuksköterskor på 

sjukhusen lade märke till patienternas psykiska och känslomässiga respons till musiken 

och snart började efterfrågan på musik att öka på sjukhusen. Detta skapade ett behov av en 

större kunskap hos musikerna och en utbildningsform efterfrågades. Under 1940-talet 

startades det första utbildningsprogrammet för musikterapeuter i USA (American Music 

Therapy Association, u.å.). Europa var inte långt efter. På 1950-talet startades de första 

utbildningarna för musikterapeuter i Wien och London. Här i Sverige har vi utbildat 

musikterapeuter på bland annat Kungliga musikhögskolan sedan 1981 (Förbundet för 

musikterapi i Sverige, 2017). 

 

Palliativ vård 

Definition 

Enligt Världshälsoorganisationens definition av palliativ vård innebär denna typ av vård att 

öka livskvalitén hos patienter med livshotande sjukdom. Detta ska åstadkommas genom 

tidig identifikation och adekvat bedömning samt behandling av symtom (World Health 

Organization [WHO], 2017). Ternestedt och Andershed (2013) utgår från WHO:s 

definition ovan och menar utöver det att palliativ vård innebär att bekräfta livet och att 

döden varken ska påskyndas eller fördröjas. Patienten ska stödjas i att leva så aktivt som 

möjligt och livskvalitén ska främjas. 

Begreppet palliativ vård började användas på 1980-talet (Ternestedt & Andershed, 2013) 

och innebär behandling och omvårdnad som syftar till att lindra symtom och öka 

livskvalitén hos svårt sjuka patienter, men som inte förväntas ha någon effekt på 

sjukdomens progress (Palliativ vård. u.å.). Varje år avlider omkring 90 000 personer i 

Sverige och majoriteten av dessa till följd av svår sjukdom (Socialstyrelsen, 2016). 

Patienter som erhåller palliativ vård lider ofta av hjärt-, tumör- eller neurologisk sjukdom 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Svår sjukdom har en negativ inverkan på 

livet och livskvalitén. Vanliga symtom vid livets slutskede är bland annat trötthet, smärta, 

oro och ångest (Karlsson, 2013). 

Enligt Lundh Hagelin, Tishelman, Rasmussen och Lindqvist (2013) beskrivs det ofta att 

palliativ vård vilar på fyra hörnstenar - symtomkontroll, tvärprofessionellt samarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till närstående. Författarna utgår från sin studie 

inom EU-projekt OPCARE9 (Lindqvist et al., 2012) och menar att det finns ytterligare 

områden som inte passar in i ovanstående hörnstenar men som ändå bör lyftas. Ett av dessa 

områden är en estetisk, trygg och behaglig miljö, där musik beskrivs bidra till att skapa en 

positiv och individuellt anpassad miljö, både för den svårt sjuke personen och dess 

närstående. 
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Sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (International Council of Nurses [ICN], 2014). En av 

sjuksköterskans sex kärnkompetenser är evidensbaserad vård, vilket innebär att 

sjuksköterskan ska basera sitt omvårdnadsarbete på vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskans kompetensområde är 

omvårdnadsvetenskap och omfattar både teori och praktik. Sjuksköterskans arbete vilar på 

en humanistisk människosyn och i sjuksköterskans ansvar ligger att fatta självständiga 

beslut som ökar människors möjlighet till förbättrad, bibehållen eller återställd hälsa, att 

hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning samt att öka välbefinnande och 

livskvalité för patienter i så hög grad som möjligt fram till att döden infaller (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). I sjuksköterskeprofessionen ingår att självständigt bedöma 

omvårdnadsbehov, planera och genomföra omvårdnadshandlingar samt utvärdera dessa 

enligt omvårdnadsprocessen (Finnström, 2014). 

I en studie från 2009 beskrivs palliativ omvårdnad, av sjuksköterskor som arbetar inom 

palliativ cancervård, som en process som innefattar att arbeta tillsammans med patienter 

och deras familjer för att lindra lidande, åstadkomma holistiskt välbefinnande och uppnå 

livskvalité för patienten (Pavlish & Ceronsky, 2009). I sjuksköterskans arbete inom 

palliativ vård ingår att ha en holistisk syn på patientens omvårdnad vilket innebär, förutom 

smärtlindring, även att kunna möta patientens och dess närståendes allehanda skiftande 

behov av omvårdnad (Kaasalainen et al., 2013). 

 

Omvårdnad 

Nationalencyklopedin definierar omvårdnad som de sammantagna handlingar 

omvårdnadspersonal vidtar för och med patienten med syftet att bevara eller uppnå hälsa 

och livskvalité eller ge stöd i livets slutskede. Omvårdnadshandlingarna präglas av en 

helhetssyn på patienten och kan riktas mot fysiologiska, sociokulturella eller andliga behov 

(Rahm Hallberg & Hamrin, u.å.). 

Carper (1979) delar upp omvårdnadshandlingar i fyra kunskapskategorier; empiri, empati, 

etik och estetik. Vårdarens kunskap kan komma från empirin, det vill säga från forskning, 

eller från empatin, genom förmågan att sätta sig in i en annan persons situation. Den kan 

även komma från etiken, genom att ha ett etiskt och moraliskt förhållningssätt, eller från 

estetiken genom att vara här och nu. Dessa kategorier samspelar i ett mönster, och 

påverkas även av när, var och vem som utför omvårdnadshandlingen. Genom att 

kombinera empatin (att identifiera ett omvårdnadsproblem), empirin (den evidens som 

finns om hur problemet kan lösas) och etiken (att sjuksköterskan bör använda sig av den 

kunskap hon besitter) tillsammans med estetiken (förmågan att kunna se och använda de 

föremål och resurser som finns runt omkring) skapas omvårdnadshandlingen. En 

omvårdnadshandling kan ses som en konst och det är avgörande att kunna uppfatta och 

förstå en annan persons känslor och sinnesintryck för att omvårdnadskonsten ska kunna 

utföras (Carper, 1979). 

Ferrel och Coyle (2008) har i en studie identifierat att det i sjuksköterskans omvårdnad av 

svårt sjuka patienter ofta ingår intim fysisk omvårdnad. Forskarna menar att denna 

intimitet skapar tillit och förtroende mellan sjuksköterskan och patienten. Tilliten gör att 

patienten vågar öppna sig, vilket möjliggör för sjuksköterskan att även lindra psykologiskt, 

socialt och andligt lidande. När sjuksköterskan lyssnar på patientens berättelse hjälper hon 
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denne att uttrycka sina känslor. Dessa känslor innebär ofta uttryck för sorg, ensamhet, 

rädsla, hjälplöshet, hopplöshet och en känsla av att vara trasig. Genom det mänskliga mötet 

hjälper sjuksköterskan till att lindra detta lidande. Sjuksköterskan följer patienten i dennes 

sjukdomsresa och genom upprepade och intima möten stödjer sjuksköterskan patienten i 

dennes svårigheter kring livet och mötet med döden (Ferrell & Coyle, 2008). Genom att 

lyssna till patientens berättelse om lidandet kan ett partnerskap mellan sjuksköterskan och 

patienten skapas. Ett partnerskap som utgör grunden för en personcentrerad omvårdnad 

(Kristiensson Uggla, 2014). 

 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård handlar om att se personen bakom patienten (Ekman et al., 2011). 

Evidensbaserad vård kan individanpassas genom att utgå från patientens kontext, historia, 

familj och närstående samt individuella styrkor och svagheter. Personcentrerad vård 

beskrivs som ett partnerskap som gör att patienten blir mer involverad i sin vård och ses 

som mer än bara sin sjukdom. Ett personcentrerat tillvägagångssätt sätter obestridligt 

patientens åsikter om dennes livssituation och hälsotillstånd i fokus och dessa åsikter är 

alltid i centrum för vården (Ekman et al., 2011). 

Personcentrerad vård innefattar tre steg (Ekman et al., 2011). Genom första steget, 

patientberättelsen, får patienten berätta om sin sjukdom och sina symtom och vad detta har 

för inverkan på livet. På så sätt menar Ekman att patientens lidande fångas i en vardaglig 

kontext. För patienter med kommunikationssvårigheter av olika slag kan berättandet 

hindras (Saldert, 2014), men förmågan att förmedla känslor kvarstår ofta (Eldh, 2014). I 

dessa fall bör sjuksköterskan anpassa sig till de resurser patienten har och använda sig av 

hjälpmedel eller strategier för att underlätta kommunikationen (Saldert, 2014). Nästa steg 

inom personcentrerad vård är delat beslutfattande där vårdteamet och patienten 

tillsammans utvärderar alla aspekter av omvårdnaden för att hitta den behandlingsmetod 

som bäst passar patientens livsstil, preferenser, tro och värderingar samt hälsoproblem 

(Ekman et al., 2011). För de patienter som på grund av sänkt medvetande eller kognitiva 

funktionsnedsättningar själva är oförmögna att delta i planering och beslut kan en 

närstående person med god kännedom om patientens åsikter göras delaktig i patientens 

ställe (Saldert, 2014). I det tredje steget säkras partnerskapet genom att patientberättelsen 

och det delade beslutsfattandet dokumenteras i patientens journal. Detta menar Ekman gör 

samspelet mellan patienten och vårdaren transparent och underlättar kontinuiteten i vården. 

 

Lidande 

 

Definition av begrepp 

Ett av de starkaste motiven till att söka sig till vårdrelaterade yrken har genom tiderna varit 

önskan om att lindra lidande (Eriksson, Herberts & Lindholm, 1993). Ordet lidande kan 

inte definieras men däremot förklaras (Eriksson & Herberts, 1993). Eriksson och Herberts 

finner i sin begreppsanalys att begreppet “att lida” kan menas att lida av exempelvis ohälsa 

eller skada. Lida kan också innebära en negativ sinnesstämning eller att kämpa, uthärda, att 

fråntas någonting, att försonas eller att dö. Lidandet beskrivs i begreppsanalysen som en 

förlust, ett döende eller som en sjukdom eller skada. Lidande kan också vara en plåga, ett 

obehag, smärta eller ett kval som av ångest eller vånda. Motsatsen till lidande identifieras 

som lust. Lust att leva och glädjas, lust som i böjelse, önskan, håg och begär. Lust som i 

kärlek (Eriksson & Herberts, 1993). 
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I Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad beskrivs lidandet som ett hot, 

en kränkning eller som en känsla av kontrollförlust. Lidandet kan bero på sjukdom, 

symtom eller behandling men kan även bero på personens livssituation eller vara en 

konsekvens av kränkande bemötande, fysisk vårdskada eller utebliven vård som 

förekommer inom vården. Lidandet är en subjektiv upplevelse som beror på hur 

livssituationen tolkas av den enskilda individen och påverkas av händelser i livet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Lidande är inte synonymt med smärta (Eriksson, 2001; 

Ferrel & Coyle, 2008), men är nära sammankopplat då den kroppsliga smärtan kan 

upplevas både fysiskt och psykiskt (Eriksson, 2001). Lidande kan bestå av psykisk, social 

och andlig stress och känslor såsom nedstämdhet, rädsla, övergivenhet och ångest (Ferrel 

& Coyle, 2008). Lidandet gör människan påmind om dess dödlighet och kan leda till både 

rädsla för döden och längtan till den. Ferrel och Coyle skriver, precis som Eriksson, att 

lidandet är kopplat till ensamhet och en rädsla för att försvinna eller separeras från den 

övriga världen och det betonas att lidande uppstår när en person inte blir hörd eller inte har 

möjlighet att förmedla sina tankar, känslor och upplevelser. 

 

Katie Erikssons omvårdnadsteori om lidande 

Eriksson (2001) menar att grundsyftet för vårdandet är att lindra det mänskliga lidandet 

men att vården idag även skapar lidande för människan när denne möter vården i form av 

patient. Eriksson har definierat tre former av lidande i vården och menar att gränsen mellan 

dem är flytande men genom att beskriva dem separat kan de lättare uppmärksammas och 

på så sätt ökas möjligheten att lidandet kan lindras. 

Sjukdomslidandet är lidande kopplat till sjukdom och behandling (Eriksson, 2001). 

Sjukdomslidande är uppdelat i två grenar. Den kroppsliga smärtan upplevs enligt Eriksson 

både fysiskt och psykiskt och kan orsaka lidande för patienten. Genom att lindra den 

fysiska smärtan kan även lidandet lindras. Själsligt och andligt lidande är relaterat till den 

förnedring, skam och/eller skuld som upplevs i samband med sjukdom eller behandling. 

Detta kan bero på patientens egna tankar, vårdpersonalens attityd eller det sociala 

sammanhanget. 

Vårdlidandet relaterar till vårdsituationen och har fyra kategorier där kränkning av 

patientens värdighet ses som grunden för de övriga kategorierna (Eriksson, 2001). 

Kränkningen kan vara konkret genom att negligera patientens tilltal eller inte täcka över 

privata kroppsdelar, eller mer abstrakt genom avsaknad av ett etiskt förhållningssätt eller 

osynliggörande av personen. De övriga tre kategorierna är fördömelse och straff; som kan 

inträffa när vårdpersonal undviker patienter som upplevs besvärliga, maktutövning; såsom 

tvångsåtgärder, samt utebliven omvårdnad. 

Livslidandet är kopplat till det egna livet; att leva eller dö och insikten om total ensamhet 

(Eriksson, 2001). Det handlar om hur sjukdom, ohälsa och upplevelsen av att vara patient 

påverkar personens livssituation. Det kan vara ett livshotande tillstånd eller en förändring 

av personens fysiska eller psykiska tillstånd som skapar rädsla för att försvinna eller en 

känsla av hopplöshet. Det kan leda till att personen tappar livsglädje. 

 

Lidande inom palliativ vård 

Lindring av lidandet hos patienten ska alltid eftersträvas inom vården. Det är viktigt att 

patienten känner sig välkommen och får svar på sina frågor så att denne kan få känsla av 

delaktighet. Lika viktigt är det att patienten möts med värdighet, ges utrymme att lida och 

får en vård och behandling som är utformad utifrån dennes unika person och situation. 
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Enkla vardagsaktiviteter kan ofta vara behjälpliga för att lindra patienters lidande. 

Benägenheten att använda dessa vardagsaktiviteter som omvårdnadshandlingar sitter ofta i 

vårdkulturen (Eriksson, 2001). Betydelsen av att lindra olika typer av lidande samt kunna 

använda komplementära behandlingsmetoder inom just palliativ vård framgår även av 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom palliativ 

omvårdnad (Sektionen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). 

Människan är en komplex fysisk, psykologisk, social och existentiell varelse och lidande 

kan ha sitt ursprung från en, fler eller samtliga av dessa komponenter. Patienter som 

erhåller palliativ vård är ofta sårbara individer som upplever fysiskt lidande i varierande 

grad av trötthet, illamående och smärta. Psykiskt lidande yttrar sig ofta i form av 

depression och sorg (Kellehear, 2009). Hotande död, symtom, förlust av kontroll och 

autonomi, okunnighet och osäkerhet kan utgöra grund för känslor av maktlöshet och 

hjälplöshet. Dessa känslor kan också inbegripa aspekter av existentiell ensamhet och 

hopplöshet (Sand, Strang & Milberg, 2008). Det existentiella lidandet hos patienter i livets 

slutskede kan vara så starkt att somliga läkare finner att det, oberoende av andra 

indikationer, är motiverat att sedera patienten för att lindra lidandet (Lam et al., 2017). 

För att lindra lidande hos svårt sjuka patienter används olika farmakologiska preparat, 

däribland opioider och bensodiazepiner (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Vid 

läkemedelsbehandling finns alltid risk för biverkningar eller interaktioner med andra 

läkemedel eller födoämnen. En läkemedelsbiverkning är en skadlig och oavsedd reaktion 

på läkemedelsanvändning vars art och svårighetsgrad kan variera stort mellan läkemedel 

och personer. Läkemedelsbiverkningar är ofta dosberoende (Bondesson, 2014). För att 

ytterligare lindra patienters lidande kan komplementerande behandlingsmetoder användas 

(Souza Caires, Argolo de Andrade, Bezerra do Amaral, Thais de Andrade Calasans & da 

Silva Rocha, 2014). 

 

Musikens evidens 

 

Musikterapi 

År 2016 visade en pilotstudie inom palliativ vård att musikterapi kan minska den 

självskattade smärtupplevelsen hos patienter, som samtidigt erhållit standardsmärtlindring, 

i högre grad än vad samtalsterapi gör. Författarna menar att musikterapi kan användas som 

ett komplement till farmakologisk smärtlindring för palliativa patienter och att vården på 

detta sätt kan behandla patientens lidande på ett mer holistiskt sätt (Krishnaswamy & 

Shoba, 2016). Enligt en annan studie har musikterapi, utöver effekten på smärtupplevelsen, 

även påverkan på palliativa patienters ångest, depression, andfåddhet, humör, 

ansiktsuttryck samt röstkvalité (Gallagher, Lagman & Rybicki, 2017). Ytterligare en studie 

indikerar att kostnaden för patienter som vårdas palliativt i hemmet och som erhåller 

musikterapi är signifikant lägre än för mer traditionellt vårdade. Detta trots att kostnaden 

för musikterapin tillkommit. Denna skillnad i kostnad utmärktes mest av minskad 

läkemedelsanvändning men man kan även se en skillnad i de totala antalet vårdtimmar av 

legitimerad sjuksköterska (Romo & Gifford, 2007). Sammantaget innebär detta att 

evidensen ser ut att stödja musikterapi som åtgärd för att lindra lidande hos svårt sjuka 

eller palliativ vårdade patienter. Musikterapi med utbildad musikterapeut är dock en 

beroende åtgärd som inte sjuksköterskan själv utför (Florin, 2014). 
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Musik som omvårdnadshandling 
Studier visar att sång och uppspelning av inspelad musik är goda omvårdnadshandlingar för 

människor med olika tillstånd av fysisk och psykisk ohälsa (Krishnaswamy & Shoba, 2016; 

Lu et al., 2013; Gallagher et al., 2017). Bakgrundsmusik eller att omvårdnadspersonalen 

sjunger välkända sånger har visat sig underlätta för personer med Alzheimer att utföra 

aktiviteter i det dagliga livet (ADL) (Götell, Brown & Ekman, 2002) och visat positiva effekter 

på patientens hållning, styrka, motorisk färdighet och sensorisk medvetenhet (Götell, Brown & 

Ekman, 2003). Att lyssna på inspelad musik och sång i omvårdnadssituationer har också visats 

medföra mindre förvirring för patienten, mindre motstånd och aggression mot 

omvårdnadspersonalen (Götell et al., 2003; Götell, Brown & Ekman, 2009) samt ökat 

uppvisande av glädje och lekfullhet vid omvårdnadssituationer (Götell et al., 2009). Forskning 

är även gjord inom pre- och postoperativ vård, och visar att uppspelning av inspelad musik 

reducerar ångest inför kirurgiska ingrepp (Lee et al., 2012; Moradipanah, Mohammadi & 

Mohammadil, 2009; Ni, Tsai, Lee, Kao & Chen, 2012) samt minskar smärta efter kirurgiska 

ingrepp (Jose, Verma, & Arora, 2012; Vaajoki, Pietilä, Kankkunen, & Vehviläinen-Julkunen, 

2012; Ajorpaz, Mohammadi, Najaran, & Khazaei, 2014). I en studie på anhörigvårdare till 

personer med cancer visar forskarna att sessioner med inspelad musik kan påverka graden av 

ångest och depression hos de anhöriga (Lai, Li & Lee, 2012). 

Ulrica Nilsson är docent på Örebro universitet och forskar kring musik och omvårdnad. 

Hon menar att uppspelning av inspelad musik kan klassas som en omvårdnadshandling, 

och motiverar detta med att lugn musik kan påverka en persons inre och hur en situation 

upplevs samt användas för att stänga ute ovälkomna och/eller obehagliga ljud (Nilsson, 

2010). Fler forskare menar att sjuksköterskor kan erbjuda några av musikens terapeutiska 

fördelar i omvårdnaden av patienter (Knight & Wiese, 2011; McCaffrey, 2008). Forskarna 

menar att sjuksköterskor bör uppmuntras att spela upp inspelad musik som en 

omvårdnadshandling och att sjuksköterskors kunskap om musikens betydelse i en läkande 

miljö bör stärkas. McCaffrey (2008) menar vidare att uppspelning av inspelad musik är en 

säker, kostnadseffektiv och användarvänlig omvårdnadshandling och belyser att det kan 

vara en del av omvårdnadsplaneringen att informera patienten om musikens fördelar och 

att hjälpa denne att spela upp inspelad musik på en musikspelare. Användandet av inspelad 

musik är, tack vare musikens terapeutiska förmågor, den låga kostnaden samt att det inte 

kräver mycket resurser, en omvårdnadshandling som platsar i dagens sjukvård (Nilsson, 

2010). 

 

Problemformulering   

 

Svårt sjuka patienter som vårdas palliativt lider av symtom som har en negativ inverkan på 

livet och livskvalitén. Lidandet som dessa patienter upplever består av flera komponenter 

och innefattar fysisk, psykiskt, existentiellt och emotionellt lidande. De behandlingar och 

den omvårdnad som utförs har inte som mål att bota patientens sjukdom, utan syftar till att 

lindra de symtom som uppkommer och ge personen ett värdigt slut på sitt liv. 

Symtomlindring sker ofta med farmakologiska preparat vilket medför kostnader och är 

förknippad med bieffekter som ofta är dosberoende. Tidigare forskning visar att musik kan 

ha positiv påverkan på det centrala nervsystemet samt hjärnans belöningssystem och att 

musik är en säker och kostnadseffektiv åtgärd. Musikterapi som komplementär behandling 

kan minska läkemedelsanvändningen och bidra till en mer holistisk vård men skall utföras 

av en yrkesutbildad musikterapeut. Det hävdas att sjuksköterskan kan använda sig av 
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inspelad musik som en omvårdnadshandling i sitt omvårdnadsarbete för att främja hälsa 

och lindra lidande hos patienter. Därför är det av vikt att granska vad forskningen säger om 

inspelad musik som omvårdnadshandling och att belysa hur sjuksköterskan kan använda 

sig av musikens terapeutiska förmåga för att lindra olika former av lidande i sitt arbete med 

svårt sjuka palliativt vårdade patienter.
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SYFTE 

 

Syftet var att identifiera hur sjuksköterskan, i sitt omvårdnadsarbete, kan utnyttja den 

kunskap som finns kring den inspelade musikens förmåga att lindra lidande. 

 

Frågeställning 

 

Med utgångspunkt i den kunskap som syftet ger, kan de symptom som palliativt vårdade 

patienter uppvisar lindras genom att sjuksköterskan tillhandahåller och assisterar med 

uppspelning av inspelad musik i sitt omvårdnadsarbete? 

 

METOD 

 

Val av Metod 

 

Vald metod för detta arbete var litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär ett 

systematiskt arbete för att söka tidigare gjorda studier och analysera resultatet för att påvisa 

kunskapsläget (Segersten, 2017). Enligt Friberg (2017b) passar olika typer av 

litteraturöversikter för olika syften; för att hitta evidens för specifika 

omvårdnadshandlingar, för att få en helhetsförståelse för en företeelse, fenomen eller 

problem eller för att skapa en översikt över ett område. I detta arbete var syftet att 

identifiera hur sjuksköterskan, i sitt omvårdnadsarbete, kan utnyttja den kunskap som finns 

kring den inspelade musikens förmåga att lindra lidande. För att göra detta behövde det 

göras en översikt över vilka former av lidande som kan lindras med uppspelning av 

inspelad musik. Till en sådan översikt var det lämpligt att göra en allmän litteraturöversikt 

(Friberg, 2017b). Det innebär att både kvalitativa och kvantitativa studier analyseras. 

Fördelar med en litteraturöversikt är att kvalitativa och kvantitativa studier kan komplettera 

varandra där kvalitativ metod beskriver patientens subjektiva upplevelse av lidande genom 

dennes berättelse och kvantitativ metod beskriver de fysiskt mätbara yttranden i vilket 

lidande kan manifesteras (Polit & Beck, 2017). 

 

Urval 

 

Till denna litteraturstudie söktes forskningsartiklar som granskar musikens förmåga att 

lindra former av lidande som kan erfaras av palliativt vårdade patienter. Vetenskapliga 

artiklar valdes utifrån förbestämda inkluderings- och exkluderingskriterier. 

Inkluderingskriterier i artikelsökningen var peer reviewed, engelsk eller svensk text, 

artiklar publicerade mellan 2007 och 2017, kvalitativa och kvantitativa studier, etiskt 

godkända studier samt studier i fulltext tillgängligt fritt eller via Sophiahemmet högskola. 

Peer reviewed innebär att artikeln har granskats av andra forskare vilket ökar sannolikheten 

att resultatet är värt att betrakta som evidens (Polit & Beck, 2017). Polit och Beck menar 

även att artiklar skrivna på det språk som granskarna behärskar, av praktiska skäl, bör 

inkluderas. I detta arbete var därför artiklar skrivna på engelska eller svenska inkluderade. 

Forskning uppdateras ständigt (Östlundh, 2017) och då syftet till denna litteraturöversikt 

var att granska forskningsläget idag inkluderades artiklar publicerade mellan 2007 och 

2017. Denna avgränsning bidrog också till att begränsa antalet sökträffar (Polit & Beck, 
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2017). Det är av vikt att säkerställa studiedeltagarnas säkerhet, välbefinnande och 

rättigheter (Kjellström, 2012). Därför inkluderades enbart artiklar som har tillstånd från 

respektive lands etikprövningsnämnd. På grund av begränsade ekonomiska resurser 

inkluderas endast artiklar som kunde läsas i fulltext fritt eller beställas via Sophiahemmet 

högskolas bibliotek. 

Exkluderingskriterier i artikelsökningen var studier där interventionerna måste utföras av 

utbildad musikterapeut, studier på barn och människor med demensdiagnos och/eller 

psykiatriska sjukdomar samt studier med låg kvalitet. Eftersom det är nödvändigt att 

begränsa litteratursökningen till relevant material (Polit & Beck, 2017) exkluderades 

studier som belyser åtgärder från utbildad musikterapeut. Detta arbete belyser 

omvårdnadshandlingar som en grundutbildad sjuksköterska kan planera och utföra, såsom 

uppspelning av inspelad musik. Studier på barn (0–18 år) exkluderas. Detta eftersom barn 

är en särskilt utsatt grupp som endast ska inkluderas om syftet med arbetet är att belysa 

barns specifika situation och utgångspunkt (Kjellström, 2012; Polit och Beck, 2017). 

Studier på personer med demens och psykiatriska diagnoser uteslöts på grund av dessa 

patientgruppers specifika omvårdnadsbehov (http://www.demenscentrum.se; Skärsäter, 

2014). Studier som bedömdes ha låg kvalité enligt bifogat bedömningsunderlag 

exkluderades. Se Bilaga B. Detta för att säkerställa att inkluderade studier är av hög kvalité 

(Karlsson, 2012; Polit & Beck, 2017). 

 

Datainsamling 

 

Datainsamlingen utfördes genom ett systematiskt urval av forskningslitteratur med 

relevans för den grundutbildade sjuksköterskans kompetensområde inom syftet för denna 

litteraturöversikts avskilda område (Friberg, 2017b). 

Inledningsvis utfördes en översiktlig litteratursökning med begränsade sökord. Syftet med 

detta var att få överblick över hur mycket forskning som utförts inom valt ämne. Efter att 

syftet med denna litteraturöversikt blev konkretiserat utfördes en fullständig 

litteratursökning i databaserna Public Medline (PubMed) och Cumulated Index to Nursing 

and Allied Health Literature (CINAHL) complete medelst antingen MeSH-termer eller 

CINAHL headings (Polit & Beck, 2017). MeSH-termer är förbestämda begrepp som 

används för att utmärka artiklar med nyckelord som kan användas till att söka artiklar inom 

ett givet ämne eller område. Inom CINAHL complete används i stället CINAHL headings 

med samma syfte. I de fall de sökord som önskades, eller motsvarande begrepp, inte fanns 

att tillgå utfördes istället fritextsökningar på dessa sökord. Begrepp som fanns att tillgå 

som CINAHL headings användes i form av fritextsökningar och även MeSH-termer 

användes i vissa fall i fritextsökningar för att bredda sökningarna (Polit & Beck, 2017). 

Databasen PubMed innehåller artiklar inom områdena medicin- och omvårdnadsvetenskap 

medan databasen CINAHL complete fokuserar på omvårdnadsforskning (Östlundh, 2017). 

Begränsningar i sökningar gjorda i CINAHL sattes till full text, peer reviewed, research 

article, engelskt eller svenskt språk, all adult samt studier publicerade mellan 1 januari 

2007 fram till sökdagens datum. Begränsningar gjorda i PubMed sattes till full text, adult: 

19+ years, engelskt eller svenskt språk, samt studier publicerade mellan 1 januari 2007 

fram till sökdagens datum. Trunkering användes vid de sökord som kan finnas med fler 

ändelser för att utöka sökningen och få fler träffar (Karlsson, 2012). Booelska operatorer 

AND och NOT användes vid sökordskombinationer för att ge en ändamålsenlig sökning 
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(Karlsson, 2012; Polit & Beck, 2017). Citationstecken användes även för att möjliggöra 

sökning på hela fraser (Karlsson, 2012). De sökord som användes var: Music, Music 

therapy, “Music medicine”, Nurs*, Patients, Pallative care, Terminally ill patients, 

Terminal Care, End of life, Dying, Hospice, Hospice care, Suffering, Symptom distress, 

Stress; psycological, Stress; physiological, Pain. Anxiety, Death anxiety, Death Anxiety 

Scale, Sleep, Depression samt Coping. Totalt gjordes 37 sökningar varav flertalet inte 

resulterade i artiklar som inkluderades i denna litteraturöversikt. Sammantaget resulterade 

dessa sökningar i 1405 artiklar. 183 abstrakt lästes och totalt 32 artiklar lästes i fulltext. 

Förteckning över de sökningar som resulterade i inkluderade artiklar presenteras i Tabell 1 

nedan. Vid de tillfällen då en artikel påträffades under flera sökningar är de i tabellen 

inkluderade i antal träffar för varje sökning men endast inkluderade i antal lästa abstract 

och antal lästa artiklar första gången de påträffades. 

Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL Complete och PubMed 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

Complete 

6/9 -17 

Music AND Nurs* NOT 

Dementia NOT Alzheimer 

58 29 3 3 

CINAHL 

Complete 

6/9 -17 

Music AND Patients NOT 

Dental NOT Dementia NOT 

Alzheimer NOT Dance NOT 

Movement NOT Hearing aids 

190 35 4 2 

PubMed 

18/9 -17 

Suffering AND Music NOT 

Musicians NOT Caregivers 

NOT Students NOT Pregnancy 

136 19 6 3 

 

PubMed 

18/9 -17 

Music[MeSH Terms] AND 

Patients[MeSH Terms]  

12 5 1 1 

PubMed 

25/9 -17 

Music AND Depression 170 20 5 3 

PubMed 

25/9 -17 

Music[MeSH Terms] AND 

Pain[MeSH Terms] NOT 

Dance NOT Movement 

68 11 3 2 

PubMed 

25/9 -17 

Music AND Sleep 79 9 2 1 

TOTALT 713 128 24 15 

 

Manuell sökning 

Under sökandet efter en artikels eventuella etiska godkännande via sökmotorn Google 

(www.google.se) dök en artikel upp som sökresultat nummer två. Denna artikel återfanns i 

PubMed och passade syftet och urvalskriterierna till denna litteraturöversikt. Detta var den 

enda artikel som inkluderades i resultatet efter manuell sökning; Hsieh et al., (2014). 

http://www.google.se/
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Databearbetning och dataanalys 

 

Artikelsökningen utfördes gemensamt och pågick under sammanlagt sex dagar. När 

artikelsökningen var avslutad genomfördes en gemensam granskning av studier med 

relevansbedömning, relaterat till syfte, frågeställning och urvalskriterier. Detta utfördes 

utefter steg beskrivna i Rosén (2012). Först utfördes en grovsållning av titlar. Båda 

granskarna läste samtliga titlar tillsammans för att få en uppfattning om studien kunde 

besvara denna litteraturöversikts syfte (Rosén, 2012). 1222 av 1405 artiklar exkluderades. 

Därefter följde en grovsållning av abstract. Båda granskarna läste samtliga abstract 

tillsammans för att säkerställa att de uppfyllde urvalskriterierna (Rosén, 2012). 151 av 183 

artiklar exkluderades. Av dessa artiklar beställdes tio stycken i fulltext via Sophiahemmet 

högskolas bibliotek då de inte fanns att tillgå i fulltext digitalt. En artikel inkluderades efter 

manuell sökning. Samtliga kvarvarande artiklar lästes i fulltext av båda granskarna separat. 

14 av 32 artiklar exkluderades då de bedömdes irrelevanta till frågeställningen eller inte 

passade urvalskriterierna. 

Kvalitetsgranskning utfördes enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalité avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats (Bilaga B). Artiklar med bedömd kvalité lägre än II exkluderades enligt 

urvalskriterierna gällande kvalitet. Tre artiklar exkluderades. Bedömningarna utfördes av 

båda granskarna och eventuella oenigheter löstes medelst diskussion (Rosén, 2012). I detta 

arbete inkluderades slutligen 16 artiklar vilka redogörs för i artikelmatris (Bilaga A). 

Dataanalysen genomfördes enligt analysmetod för allmän litteraturöversikt (Friberg, 

2017b). Valda artiklar lästes igenom av båda författarna och dokumenterades i en 

artikelmatris (Bilaga A) gällande bland annat titel, syfte, metod, antal deltagare samt 

studieresultat. Artiklarna sammanställdes i ett stöddokument och analyserades medelst 

diskussion angående likheter och skillnader i exempelvis studiernas resultat, metod och 

urval. Innehållet i studiernas resultat som handlade om samma form av lidande sorterades 

in under rubriker som sedan kom att bli subteman i resultatet. Identifierade subteman 

delades därefter in i två huvudteman utifrån lidandets karaktär. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

I utförandet av denna litteraturöversikt följdes god forskningssed. Detta genom att i arbetet 

redovisa metodval, genomförande och resultat. Källor bedömdes objektivt efter bästa 

förmåga och endast till syftet relevanta studier inkluderades i denna litteraturöversikt. 

Resultaten tolkades efter bästa förmåga med syftet att förhindra förvanskning eller 

fabricering, för att svara upp till gällande etiska krav. Samtliga inkluderade 

forskningsartiklar var peer reviewed för att på så vis garantera artiklarnas kvalité. Genom 

dessa åtgärder säkerställs god forskningssed enligt Helgesson (2015). 

God forskningssed inkluderar informerat samtycke, informationskrav, konfidentialitet samt 

nyttjandekrav av insamlade data och uppgifter från studiedeltagarna. De forskare som är 

involverade i medicinska studier som rör människor är enligt Helsingforsdeklarationen 

skyldiga att skydda studiedeltagarnas liv, hälsa, integritet, självbestämmande, personliga 

uppgifter samt konfidentialitet (World Medical Association [WMA], 2013). Enligt lag om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) skall informerat 

samtycke dokumenteras inför deltagande i forskningsstudie. Informerat samtycke innebär 
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att studiedeltagarna har fått adekvat information, gärna både skriftligen och muntligen, om 

studiens syfte och utformning. I detta inkluderas informationskravet, där det exempelvis 

ska anges vilka som står bakom studien, hur urvalet till studien gått till och vad ett 

deltagande i studien förväntas innebära för deltagarna. Informerat samtycke inbegriper 

även att deltagandet är frivilligt och att deltagaren kan avsluta sin medverkan i studien 

närhelst den önskar utan att ange skäl därtill samt att valet att ingå i studien eller ej inte 

kommer påverka den eventuella vård som erhålls. Detta för att garantera att deltagarna i 

studien gör detta på frivillig basis (Kjellström, 2012). Med konfidentialitet menas att 

personuppgifter och känslig information inte kan läcka ut till obehöriga och att uppgifter i 

studien inte ska kunna användas till att identifiera studiens deltagare (Kjellström, 2012). 

Med nyttjandekrav menas att de uppgifter gällande studiedeltagarna som samlats in är 

förbehållet forskningsändamålen och får inte användas i kommersiella syften eller lämnas 

ut till andra aktörer. Insamlade data gällande enskilda personer får användas av 

forskningsdeltagarna i samband med begäran av vård från exempelvis sociala myndigheter 

men myndigheter tillåts inte använda sig av dessa uppgifter med syfte att bereda enskilda 

personer vård (Vetenskapsrådet, 2017). 

Forskare som studerar människor måste lyfta de etiska problem som studien kan innebära 

och det är av största vikt att säkerställa att studiedeltagarnas rättigheter respekteras och 

skyddas (Polit & Beck, 2017). Helsingforsdeklarationen fastställer att alla 

forskningsprotokoll skall godkännas av en oberoende etikprövningsnämnd innan studien 

startar. Nämnden ska ta hänsyn till det aktuella landets lagar och etiska principer samt 

gällande internationella normer när de beslutar om godkännande av studien (WMA, 2013). 

Med det som stöd beslutades att samtliga artiklar som inkluderades i denna 

litteraturöversikts resultat skulle vara godkända av respektive lands etikprövningsnämnd, 

för att på så vis garantera att studiedeltagarnas rättigheter tillvaratagits enligt gällande 

etiska principer.
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RESULTAT 

 

Fysiskt lidande 

 

Litteraturöversikten visade att uppspelning av inspelad musik hade en positiv effekt på 

fysiskt lidande i form av smärta och sömnsvårigheter. Vidare identifierades att uppspelning 

av den inspelade musiken hade positiv effekt på biverkningar av kemoterapi såsom 

utmattning, illamående, håglöshet, aptitlöshet och allmänt välmående.  

 

Smärta  

Litteraturöversikten visade att det finns evidens för att uppspelning av inspelad musik kan 

ha analgetisk effekt (Bilgiç & Acaroğlu, 2017; Bradshaw, Chapman, Jacobson & 

Donaldson, 2012; Bradt et al, 2014; Hsieh et al., 2014; Roy, Peretz & Rainville, 2008). 

I en studie av Bilgiç & Acaroğlu (2017) lyssnade patienter med cancer på musik i hörlurar 

under sin kemoterapisession och under den efterföljande veckan. De skattade sin smärta 

via en självskattningsskala och resultatet visade att musik hade statistiskt signifikant god 

effekt på patienternas självskattade smärta. Även Bradt et al. (2014) tittade på personer 

med cancer. Patienterna skattade sin smärta på en numerisk skala före och efter en session 

med antingen inspelad musik eller musikterapi utförd av utbildad musikterapeut och 

resultatet visade att både interventionerna var lika effektiva för att förbättra 

smärtupplevelsen. Ytterligare data visade på mindre rapporterad smärta och mindre 

respons från centrala och perifera nervsystemet (PNS) när friska studiedeltagare fick lyssna 

på inspelad musik vid samtidigt smärtsamt stimuli (Bradshaw et al., 2012). Roy et al. 

(2008) visade i sin studie att uppspelning av inspelad behaglig musik kunde minska 

smärtupplevelsen hos friska studiedeltagare som tillförts smärtstimuli men att obehaglig 

inspelad musik inte hade någon effekt alls på smärtupplevelsen. En studie av Hsieh et al. 

(2014) visar att väl omtyckt inspelad musik har analgetisk effekt på tillförda smärtstimuli. 

Till skillnad från studierna ovan visade en studie på patienter med neurologiska diagnoser 

på en akutvårdsavdelning inga signifikanta resultat på den inspelade musikens effekt på 

patienternas smärta (Phipps, Carroll & Tsiantoulas, 2010). 

 

Sömnsvårigheter  

Uppspelning av inspelad musik kan ha god effekt på sömnsvårigheter (Ryu, Park, Park, 

2012; Su et al., 2013). 

Inspelad musik har en signifikant god effekt på sömnkvalité hos patienter som vårdas på 

intensivvårdsavdelning (Ryu, Park, Park, 2012; Su et al., 2013). Su et al. (2013) fick fram 

att inspelad musik förkortade vilosömnen (N2-stadiet) och förlängde djupsömnen (N3-

stadiet) under de första två timmarna av nattsömnen samt förbättrade den subjektiva 

sömnkvalitén. Ryu et al. (2012) visade att inspelad musik signifikant höjde både antalet 

minuter som patienten sov och den subjektiva sömnkvalitén hos hjärtsjuka patienter. 

 

Biverkningar av kemoterapi 

Bilgiç och Acaroğlu (2017) identifierade att den inspelade musiken hade positiv effekt på 

biverkningar av kemoterapi och allmänt välmående. Biverkningarna bestod av utmattning, 

illamående, håglöshet och aptitlöshet. Musiken hade även en positiv inverkan på fysisk, 

psykisk, spirituell och social komfort. Forskarna fann dock inga belägg för att inspelad 

musik hade någon signifikant effekt på biverkningen dyspné (Bilgiç & Acaroğlu, 2017). 
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Psykiskt lidande 

 

Litteraturöversikten visade att uppspelning av inspelad musik har en positiv generell effekt 

på psykiskt lidande i form av ångest, stress och sinnesstämning. Uppspelning av den 

inspelade musiken visade sig dock inte har någon påvisbar effekt på depressionssymtom. 

 

Ångest 

Uppspelning av inspelad musik hade en god effekt på ångest (Bilgiç & Acaroğlu, 2017; 

Bradt et al., 2014; Eckhouse et al., 2014; Chen, Wang, Shih & Wu, 2013; Labbé, Schmidt, 

Babin & Pharr, 2007; Mei-Feng, Ya-Ju, Yu-Yun, Fetzer, & Mei-Chi, 2011; Phipps et al., 

2010). 

I en studie av Bilgiç och Acaroğlu (2017) lyssnade patienter med cancer på musik i 

hörlurar under sin kemoterapisession och under den efterföljande veckan. De skattade sin 

ångest på en numerisk självskattningsskala och resultaten visade att musik hade en god 

effekt på patienternas ångest (Bilgiç & Acaroğlu, 2017). Mei-Feng et al. (2011) fokuserade 

i sin studie på ångest som patienter upplever innan kemoterapibehandling och menade att 

hög ångest kan minskas signifikant om patienten lyssnar på inspelad musik under 30 

minuter innan behandlingen. I ytterligare en studie tittar forskarna på både akut ångest 

inför radioterapi såväl som generell ångest hos cancerpatienter och resultatet visade att om 

patienterna lyssnade på lugn musik under 15 minuter innan radioterapi minskade deras 

både deras akut ångest samt generella ångestnivå (Chen et al., 2013). 

Enligt en studie av Eckhouse et al. (2014), där patienter på onkologisk avdelning ingick, 

gav både 20 minuter inspelad musik med inspelade avslappningsinstruktioner och en 20 

minuter lång film med naturscener och musik lovande resultat på patienters ångestnivå 

under deras inledande sjukhusvistelse. Bradt et al., (2014) jämförde inspelad musik och 

musikterapi i sin studie på patienter med cancer och genom att deltagarna skattade sin 

ångestnivå på en visuell analog skala före och efter interventionen kunde studien påvisa att 

båda interventionerna hade lika god effekt. Den kvalitativa datan i samma studie visade på 

förbättring vad gäller symtomhantering hos patienterna och förklarade att den uppnåddes 

genom att fly från verkligheten av cancer genom distraktion, bilder och trevliga minnen 

framkallade av musiken. Genom sina estetiska egenskaper erbjöd musik dessutom komfort 

och lugn under tider av ångest. 

Ytterligare studier har undersökt olika musikgenres påverkan på ångest. Personer som 

lyssnade på inspelad klassisk eller självvald musik, såsom country, jazz eller mjukrock, 

efter att ha blivit utsatta för stress upplevde signifikant minskning av ångest, medan de 

personer som lyssnade på inspelad hårdrock efter den stressande situationen upplevde ökad 

ångest (Labbé et al., 2007) Patienter med neurologiska diagnoser på en akutvårdsavdelning 

upplevde även de minskad ångest av en musikintervention med inspelad självvald 

avslappnande och lugn musik (Phipps et al., 2010). 

Andra studier visade dock ingen effekt av uppspelning av inspelad musik på ångest (Cooke 

et al., 2010; Horne-Thompson & Bolger, 2010). Ingen statistiskt signifikant effekt kunde 

påvisas av uppspelning av inspelad musik som omvårdnadshandling för att lindra obehag 

eller ångest vid vändning av patienter på en intensivvårdsavdelning (Cooke et al., 2010). 

Inte heller visade studierna någon signifikant effekt vad gäller ångest hos patienter med 

amyotrofisk lateralskleros (ALS) och motorneuronsjukdomar (MND), varken av inspelad 

musik eller musikterapi med utbildad musikterapeut (Horne-Thompson & Bolger, 2010). 
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Depressionssymtom 

Forskningen i denna litteraturöversikt visade på tvetydiga resultat vad gäller effekten av 

inspelad musik hos patienter med depressiva symtom. Patienter med neurologiska 

diagnoser som vårdades på en akutvårdsavdelning visade signifikant lägre värden på 

depressionsparametrar i ett sinnesstämningstest jämfört med en kontrollgrupp. Detta efter 

en musikintervention med inspelad klassisk eller avslappnande musik som de lyssnade på 

under 30 minuter (Phipps et al, 2010). I en annan studie som inkluderades i denna 

litteraturöversikt fann forskarna inte några signifikanta resultat för att inspelad musik hade 

effekt på depressionssymptom under och efter kemoterapibehandling för patienter med 

cancer (Bilgiç & Acaroğlu, 2017). 

 

Stress 

Inspelad musik kan ha god effekt på stress (Bradt et al., 2014; Labbé et al,. 2007; Phipps et 

al., 2010; Radstaak, Geurts, Brosschot & Kompier, 2014; Sokhadze, 2007; Su et al., 2013). 

Su et al. (2013) undersökte i sin studie bland annat hur hjärtfrekvens, andningsfrekvens 

och medelartärtryck påverkades, hos patienter på en intensivvårdsavdelning, av att lyssna 

på lugnande musik under 30 minuter. Resultatet visade att samtliga mätvärden sänktes, 

vilket, enligt forskarna, betyder att den inspelade musiken kan verka avslappnande på 

patienten. Att lyssna på inspelad klassisk eller avslappnande musik under 30 minuter 

visade sig även vara effektivt för att få patienter med neurologiska diagnoser att slappna av 

medan de vårdades på en akutvårdsavdelning (Phipps et al., 2010). Även patienter med 

cancer som vårdades inom öppen- och slutenvård skattade lägre gällande stressnivå på 

VAS-skalan efter att ha lyssnat på 30–45 minuter av egenvald inspelad musik (Bradt et al, 

2014). Sokhadze (2007) fann i sin studie att både musik som uppfattades som behaglig och 

musik som uppfattades som ledsam ledde till återställning av ursprungsvärdet på de flesta 

uppmätta parametrar med relation till stress hos kvinnor som utsatt för stress skapat av 

visuellt stimuli. Sokhadze menade att musik kan återställa psykologiska och fysiologiska 

funktioner som har aktiverats av en stressfull situation. 

Labbé et al. (2007) redovisade i sin studie att personer som lyssnade på inspelad klassisk 

eller självvald musik, efter att ha blivit utsatta för en stressgivande situation, upplevde 

ökad känsla av avslappning. Det gjorde dock även den grupp studiedeltagare som satt i 

tystnad. Även Radstaak et al. (2014) har undersökt självvald musiks påverkan på 

psykosomatiska symtom på stress. Deras studie visade dock att inspelad musik 

studiedeltagarna själva valt visserligen minskade den uppjagande känslan i samband med 

stress och studiedeltagarnas subjektiva stressupplevelse men att musiken inte hade effekt 

på stressrelaterade tankar och grubblerier. Den självvalda musiken förlängde även 

återhämtning av det systoliska blodtrycket jämfört med två kontrollgrupper. 

 

Negativ sinnesstämning 

Inspelad musik kan ha god effekt på humöret (Bradt et al, 2014; Labbé et. al 2007; Phipps 

et al., 2010; Radstaak et al., 2014). 

Klassisk musik eller avslappnande musik spelad för patienter med neurologiska diagnoser 

på en akutavdelning förbättrade det generella humöret hos patienterna (Phipps et al., 

2010). Även patienter med cancer som vårdades inom öppen- och slutenvård uppgav att 

deras humör förbättrats efter att ha lyssnat på 30–45 minuter av egenvald inspelad musik. 

Musiken lyfte patienternas sinnesstämning och förbättrade deras känsla av välbefinnande. 

Den kvalitativa datan visade att detta uppnåddes genom att fly från verkligheten av cancer 



17 

 

genom distraktion, bilder och trevliga minnen framkallade av musiken. Musiken 

möjliggjorde för patienterna att knyta an till vem de var före sjukdomen men kunde också 

frammana minnen av förlust och trauma. Vissa patienter föredrog det kända och 

förutsägbara med inspelad musik jämfört med musikterapisessioner med utbildad 

musikterapeut (Bradt et al, 2014). Studien som undersökte olika musikstilars effekt på 

personer som blivit utsatta för en stressande situation visade en signifikant minskning av 

ilska över tid efter den stressande situationen för alla fyra interventionsgrupper, men den 

största minskningen syntes i gruppen som lyssnade på självvald inspelad musik (Labbé et 

al., 2007). Den självvalda musikens förmåga att förbättra humöret markant på personer 

som utsatts för en stressor stöds även av studien gjord av Radstaak et al. (2014). 
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att identifiera hur sjuksköterskan, i sitt 

omvårdnadsarbete, kan utnyttja den kunskap som finns kring den inspelade musikens 

förmåga att lindra lidande. Enligt Erikssons omvårdnadsteori har lidande många ursprung 

och uttryck och människan kan lida både fysiskt och psykiskt (Eriksson, 2001). Resultatet 

av denna litteraturöversikt visar att sjuksköterskan kan använda uppspelning av inspelad 

musik som omvårdnadshandling för att lindra olika former av lidande av både fysisk och 

psykisk art. Frågan var också om de symptom som palliativt vårdade patienter uppvisar 

kan lindras genom att sjuksköterskan tillhandahåller och assisterar med uppspelning av 

inspelad musik i sitt omvårdnadsarbete. Resultatet av denna litteraturöversikt visade på att 

uppspelning av inspelad musik har förmåga att lindra flera olika typer av lidande som 

återfinns hos palliativt vårdade patienter. Sjuksköterskan kan därför använda uppspelning 

av inspelad musik som en omvårdnadshandling för att lindra lidande som komplement till 

den sedvanliga behandlingen av palliativt vårdande patienter. 

De subteman som identifierats under huvudtemat fysiskt lidande kan även tänkas vara 

former av sjukdomslidande enligt Katie Erikssons (2001) omvårdnadsteori. Detta eftersom 

smärta, sömnsvårigheter och biverkningar av kemoterapi sannolikt härrör från patienternas 

sjukdom eller dess behandling. På samma sätt kan även de subteman som identifierats 

under huvudtemat psykiskt lidande kopplas till Erikssons teori om livslidande. Ångest, 

stress, depressionssymtom och negativ sinnesstämning kan kopplas till hur sjukdom, 

ohälsa och upplevelsen av att vara patient påverkar personens livssituation. Det livshotande 

tillståndet och förändringen av personens fysiska och psykiska tillstånd kan skapa rädsla 

för att försvinna eller en känsla av hopplöshet vilket Eriksson (2001) beskriver som ett 

livslidande. Eriksson menar att livslidandet och sjukdomslidandet är sammankopplade och 

påverkar varandra. På samma sätt kan förklaras att fysiska och psykiska symtom kan vara 

nära sammankopplade och påverka varandra. Det är exempelvis känt att smärta kan 

försämra sinnesstämningen och orsaka ångest samt har en stark koppling till depression 

(Norrbrink & Lundeberg, 2015). Den inspelade musikens förmåga att lindra psykiskt 

lidande, eller livslidande, i form av stress genom att främja avslappning är möjligen också 

kopplat till dess effekt på sömnsvårigheter vilket kan ses som ett fysiskt lidande, eller 

sjukdomslidande. Trötthet är ett vanligt symtom vid livets slutskede (Karlsson, 2013). 

Förbättrad sömnkvalité och kvantitet av sömn, som en följd av avslappning och minskad 

känsla av stress, kan troligen motverka trötthet, i viss mån, hos svårt sjuka patienter vilket 

kan lindra upplevelsen av lidande även i fysisk mening. Med detta resonemang kan 

användandet av inspelad musik motiveras som en holistisk omvårdnadshandling i 

omvårdnaden av svårt sjuka patienter som vårdas palliativt. I litteraturöversikten 

påträffades också belägg för att uppspelning av inspelad musik kan lindra den ångest som 

patienter upplever inför sessioner av kemoterapi och strålbehandling (Chen et al., 2013; 

Mei-Feng et al., 2011). Forskning har tidigare uppmärksammat den inspelade musikens 

goda egenskaper kring att lindra oro och ångest inför kirurgiska ingrepp (Lee et al., 2012; 

Moradipanah et al., 2009; Ni et al., 2012). Sammantaget öppnar detta för möjligheten att 

uppspelning av inspelad musik kan användas som en omvårdnadshandling för att lindra oro 

och ångest hos svårt sjuka människor även inför ytterligare typer av behandlingar och 

ingrepp än de som nämnts ovan. 
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Två av studierna i vår litteraturöversikt kunde inte finna några statistiskt signifikanta 

resultat som visade på att uppspelning av inspelad musik varken lindrar ångest hos 

patienter med ALS och MND eller lindrar ångest inför vändning (Cooke et al., 2010; 

Horne-Thompson & Bolger, 2010). Båda dessa studier hade väldigt få studiedeltagare. 

Deltagarna i dessa båda studier skattade också sin ångest till mycket låg redan innan 

musikinterventionen. Slutsatsen när dessa studier granskades blev därför att dessa studier 

inte haft tillräckligt underlag för att kunna komma fram till ett tillförlitligt resultat och att 

mer omfattande studier kring den inspelade musikens effekt på generell ångest hos 

patienter med ALS och MND samt på ångest inför vändning rekommenderas i framtiden. 

Ökat livslidande med rädsla och förlorat hopp kan leda till försämrad livskvalité (Eriksson, 

2001; Karlsson, 2013). Palliativ vård innebär behandling och omvårdnad som syftar till att 

lindra symtom och öka livskvalitén hos svårt sjuka patienter (Palliativ vård, u.å.; Pavlish & 

Ceronsky, 2009; Ternestedt & Andershed, 2013; WHO, 2017). Samtliga studier i denna 

litteraturöversikt studerade olika former av symtomlindring som kan appliceras till 

omvårdnaden av svårt sjuka patienter som vårdas palliativt. Sammantaget kan detta 

motivera ett resonemang kring att om patienternas symtom lindras så lindras även 

patienternas lidande, vilket i sin tur leder till ökad livskvalité. Exempelvis menade Bradt et 

al. (2014) att musik hade en positiv påverkan på förmågan att hantera symtom hos 

patienter med cancer samt att musiken möjliggjorde för patienterna att knyta an till vem de 

var före sjukdomen. Att knyta an till ens tidigare person kan vara ett steg i att bekräfta livet 

och på så sätt öka livskvalitén, vilket Ternestedt & Andershed (2013) menar är en del av 

vad palliativ vård innebär. Den kvalitativa datan i Bradt et al. (2014) beskriver att 

symtomhantering underlättades genom att fly från verkligheten av cancer genom 

distraktion, bilder och trevliga minnen framkallade av den inspelade musiken. Genom sina 

estetiska egenskaper erbjöd musik dessutom komfort och lugn under tider av ångest, lyfte 

patienternas sinnesstämning och förbättrade deras känsla av välbefinnande. Den inspelade 

musikens förmåga att lindra ångest (Bilgiç & Acaroğlu, 2017; Bradt et al., 2014; Eckhouse 

et al., 2014; Chen et al., 2013; Labbé et al., 2007; Mei-Feng et al., 2011; Phipps et al., 

2010) och förbättra sinnesstämningen (Labbé et. al 2007; Phipps et al., 2010; Radstaak et 

al., 2014) bekräftades i flertalet studier i denna litteraturöversikt. En möjlig slutsats kan 

vara att komfort och lugn, en upplyft sinnesstämning och ett högre välbefinnande leder till 

högre livskvalité och mindre livslidande än det motsatta tillståndet. På liknande sätt går det 

att diskutera kring lindring av andra symtom. En tillvaro med mindre smärta, bättre sömn, 

färre stressymtom och mildare biverkningar av kemoterapibehandling torde leda till högre 

livskvalité, minskat sjukdomslidande och minskat livslidande, jämfört med en tillvaro där 

förhållandena är de motsatta. 

Några studier använde sig av lugnande musik under musikinterventionen (Bilgiç & 

Acaroğlu, 2017; Eckhouse et al., 2014; Mei-Feng et al., 2011; Ryu et al., 2012; Sokhadze, 

2007; Su et al., 2013). De flesta forskare lät dock studiedeltagarna själva välja musik att 

lyssna på under interventionen utifrån deras egen preferens (Bradt et al., 2014; Chen et al., 

2013; Cooke et al., 2010; Horne-Thompson & Bolger, 2010; Hsieh et al., 2014; Labbé et 

al., 2007; Phipps et al., 2010; Radstaak et al., 2014; Roy et al., 2008). I de studier där 

deltagarna själva fått välja musik har några forskare begränsat valmöjligheten till vissa 

genrer. Dock har dessa begränsningar inte återspeglat att det ska vara musik av ett visst 

tempo eller stil (Chen et al., 2013; Cooke et al., 2010; Horne-Thompson & Bolger, 2010). I 

ett par av de studier som involverade självvald musik har deltagarna fått välja musikstycke 

eller genre fritt (Bradt et al., 2014; Hsieh et al., 2014; Radstaak et al., 2014). 
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Resultatet av denna litteraturstudie visade att musikstycken deltagarna valt själva sänker 

nivån av ångest i högre grad än musikstycken som valts av forskarna (Labbé et al., 2007) 

och att ett, för personen, välkänt och omtyckt musikstycke hade en god analgetisk effekt 

(Hsieh et al., 2014). I studien av Labbé et al. framkom även att specifikt hårdrock var 

kontraproduktivt för att lindra ångest efter en stressande situation. Artikeln kan tolkas som 

att hårdrock som genre genererar mer ångest än andra musikgenres hos människor. Detta 

borde betyda att personer som själva väljer att lyssna på hårdrock upplever mer ångest än 

resten av befolkningen. En fransk studie har emellertid kommit fram till att hårdrockare 

faktiskt upplever mindre ångest och depression än befolkningen generellt (Recours, 

Aussaguel & Trujillo, 2009). Att ett välkänt och omtyckt musikstycke har en 

ångestlindrande och analgetisk effekt kan förklaras genom att det aktiverar en 

förväntanseffekt som bidrar till att stimulera hjärnans belöningssystem ytterligare (Zatorre 

& Salimpoor, 2013). Eventuellt ökar vetskapen om patientens musikpreferens 

förutsättningen för att kunna lindra dennes lidande genom att använda inspelad musik. 

Kommunikationen mellan patient och sjukvårdspersonal anses vara en av de fyra 

hörnstenarna inom vården (Lundh et al., 2013). Det är av betydelse att patienten får en vård 

och behandling som är utformad utifrån dennes unika person och situation och det är av 

stor betydelse att involvera patienten i vården (Carper, 1979; Ekman et al., 2011; Eriksson, 

2001; Saldert, 2014). Alla människors unika historia, livssituation och villkor förmedlas 

genom patientberättelsen som ska vara centrum för omvårdnaden (Kristiensson Uggla, 

2015). Genom att lyssna på patientberättelsen och utgå från patientens egna uppfattning 

om vilken musik som gynnar just denne, oavsett genre eller vad sjuksköterskan anser 

passande, så kan användandet av inspelad musik som en omvårdnadshandling utgå från 

patientens erfarenheter, vanor och egna preferenser. Omvårdnaden blir på så sätt mer 

personcentrerad vilket medför att patienten blir sedd och lyssnad på samt mer involverad i 

sin vård. Eriksson (2001) beskriver att när personen bakom patienten osynliggörs och då 

dennes åsikter inte tas tillvara innebär det en kränkning av patienten. Denna kränkning 

utgör då ett vårdlidande (Eriksson, 2001). Möjligen kan ökad personcentrering minska 

risken för att patienten upplever ett vårdlidande och på så sätt kan patientens totala lidande 

minskas ytterligare. 

Förutom påvisad effekt på den självskattade smärtupplevelsen fann Bradshaw et al. (2012) 

även att inspelad musik gav minskad påverkan på CNS och PNS. Som tidigare beskrivits 

stimulerar musik till aktivitet i bland annat frontalcortex och limbiska strukturer samt 

påverkar hjärnans belöningssystem (Perani et.al., 2010; Zatorre & Salimpoor, 2013). 

Möjligen kan detta förklara den påverkan på CNS och PNS som Bradshaw et al. (2012) 

fann i sin studie. Bradshaw et al. visade också på att den analgetiska effekten av musiken 

förstärktes märkbart om lyssnandet också inkluderade en analytisk uppgift av musiken. När 

svårigheten i denna uppgift ökade, minskade studiedeltagarnas smärtupplevelse likväl som 

att aktiviteten i perifera nerver minskade och aktiviteten i hjärnan ökade. Detta kan 

eventuellt bero på att musikens analgetiska effekt dels beror på aktivering av kroppens 

belöningssystem och dels beror på att hjärnan fokuserar på annat än smärtan. En studie på 

patienter med neurologiska diagnoser på en akutvårdsavdelning visade att uppspelning av 

inspelad musik hade effekt på denna patientgrupps upplevelse av ångest och depression 

samt förbättrade deras humör (Phipps et al., 2010). Dock fann forskarna inga signifikanta 

resultat av den inspelade musikens effekt på patienternas smärta. Denna studies resultat 

skiljer sig från de övriga utan att vare sig metod, datainsamling, studiedeltagarnas antal 

eller det land där studien utfördes sticker ut på ett anmärkningsvärt sätt. Möjligen kan 

skillnaden i resultat bero på att deltagarna till denna studie vårdades på en 
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akutvårdsavdelning och troligen blivit akut försämrade i sin hälsa relativt nyligen medan 

deltagarna i de flesta andra studierna var antingen friska individer eller individer som fått 

sin diagnos för en tid sedan och förmodligen har en etablerad behandlingsplan. Tanken att 

deltagarna i studien av Phipps et al. skulle vara mindre mottagliga för musikens analgetiska 

förmåga, på grund av den stress den nyligen försämrade hälsan ger, sägs emot dels av att 

deltagarna i studien av Eckhouse et al. (2014) också nyligen blivit inskrivna på sjukhus och 

då visat positiv effekt av inspelad musik och dels av att denna litteraturöversikt visar att 

inspelad musik har positiv effekt på stress. En annan möjlig förklaring kan vara att 

deltagarna i Phipps et al. är de enda med neurologiska sjukdomar. Denna patientgrupp är 

möjligen inte lika mottaglig för den inspelade musikens analgetiska effekter just på grund 

av de neurologiska skador och sjukdomar de vårdas för. Mer forskning på denna 

patientgrupp kan eventuellt påvisa om dessa skador påverkar musikens effekt på CNS. 

Vår granskning visade på tvetydiga resultat gällande den inspelade musikens effekt på 

depressionssymtom hos svårt sjuka patienter (Phipps et al., 2010; Bilgiç & Acaroğlu, 

2017). Inget tyder dock på att inspelad musik skulle ha direkt negativ påverkan på 

depressionssymtom. Forskare har tidigare hävdat att musik både kan framkalla lustkänsla 

och obehag redan hos spädbarn (Perani et.al., 2010) och arkeologer tror att musik historiskt 

sett har använts för att uppnå extas (Theorell, 2009). Tidigare forskning har visat att 

musikterapisessioner med utbildad musikterapeut har god effekt på depression 

(Krishnaswamy & Shoba, 2016). Vår granskning indikerar att inspelad musik har en 

stämningshöjande förmåga och kan påverka humöret positivt hos både svårt sjuka patienter 

(Bradt et al, 2014; Phipps et al., 2010) samt hos en grupp friska studenter (Labbé et al., 

2007). Särskilt då patienterna själva fått välja den musik de lyssnade på (Labbé et al., 

2007). Denna stämningshöjande effekt är möjligen kopplad till musikens förmåga att 

aktivera hjärnans inbyggda belöningssystem (Zatorre & Salimpoor, 2013). Kanske kan 

svårigheterna kring att få svar på den inspelade musikens effekt på depression orsakat av 

svår sjukdom bero på att depression har en djupare innebörd än enbart låg sinnesstämning. 

Studier visar att inspelad musik påverkar hjärnan hos personer med djup depression på 

annat sätt än hos personer som aldrig varit deprimerade. Den del av det limbiska systemet 

som reglerar emotionella och minnesrelaterade processer och som även har en central roll 

vad gäller uppmärksamhet visade mindre påverkan av musik hos djupt deprimerade 

personer än hos de friska studiedeltagarna (Lepping et al., 2016). De sociala och 

underhållande aspekterna av musikterapisessioner kan möjligen utgöra en skillnad i dess 

effekt på depressionssymtom jämfört med att lyssna på inspelad musik. Mer forskning 

behövs i frågan om hur inspelad musik kan påverka depressionssymtom orsakade av svår 

sjukdom. 

Lidande är en subjektiv upplevelse, oavsett om lidandet är av fysisk eller psykisk art 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010), vilket kan förklara att de flesta av de granskade 

studierna i denna litteraturöversikt har använt självskattningsskalor och frågeformulär för 

sin datainsamling (Bilgiç & Acaroğlu, 2017; Bradt et al., 2014; Cooke et al., 2010; Hsieh 

et al., 2014; Roy et al., 2008). Endast en granskad studie lutade sig på enbart fysiskt 

mätbara parametrar som ansågs uttrycka en fysisk respons på lidande (Sokhadze, 2007). 

De flesta studier använde sig av självskattning parallellt med fysiskt mätbara uttryck för 

lidande (Bradshaw et al, 2012; Chen et al., 2013; Eckhouse et al., 2014; Horne-Thompson 

& Bolger, 2010; Labbé et al., 2007; Mei-Feng et al., 2011; Phipps et al., 2010; Radstaak et 

al., 2014; Ryu et al., 2012; Su et al., 2013). Eventuellt kan syftet med detta vara att jämföra 

och stärka funna data för att se om de fysiskt mätbara uttrycken stöder deltagarnas 
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subjektiva upplevelse av lindring. Enligt Eriksson (1993) saknar människan förmåga att 

förmedla sitt lidande då denne lider som mest intensivt. Med detta som stöd så kan det 

motiveras att sjuksköterskan ibland behöver se till fysiskt mätbara uttryck för att identifiera 

lidande hos patienten. 

Att resultatet av denna litteraturöversikt, som visar att användandet av inspelad musik kan 

lindra både former av sjukdomslidande och livslidande, återfinns både hos svårt sjuka 

patienter och hos friska individer som tillförts stimuli, kan möjligen stärka evidensen för 

att musik har en generellt lindrande effekt på flera olika typer av lidande. Hsieh et al. 

(2014) menar dessutom att detta inte beror på en placeboeffekt. Att litteraturöversikten 

också fann indicier för att inspelad musik kan vara lika effektivt som sedvanlig musikterapi 

utförd av utbildad musikterapeut (Bradt et al., 2014), tillsammans med att användandet av 

inspelad musik är en kostnadseffektiv och biverkningsfri (McCaffrey, 2008; Nilsson, 2010) 

metod för att lindra fysiskt och psykiskt lidande, gör detta till en lämplig 

omvårdnadhandling som komplement till sedvanlig behandling och omvårdnad av svårt 

sjuka patienter som vårdas palliativt. 

 

Metoddiskussion 

 

Vald metod var en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär ett systematiskt arbete 

för att söka och analysera tidigare gjorda studier för att påvisa kunskapsläget (Segersten, 

2017). Enligt Friberg (2017b) finns det olika typer av litteraturöversikter vars design är 

lämpad för olika syften; för att hitta evidens för specifika omvårdnadshandlingar, för att få 

en helhetsförståelse för en företeelse, fenomen eller problem eller för att skapa en översikt 

över ett område. Om syftet med arbetet är att hitta evidens för en omvårdnadshandling 

menar Segersten (2017) att en metaanalys av kvantitativa artiklar bör utföras. Med 

kvantitativ forskning kan det bevisas genom objektiva mätningar och jämförelser att en 

viss åtgärd är mer lämpad än en annan i en given situation. Om syftet med arbetet är att få 

en helhetsförståelse för en företeelse, fenomen eller problem menar Friberg (2017a) att 

kvalitativa studier bör analyseras i en metasyntes. Kvalitativa studiedesign syftar inte till 

att bevisa en tes utan syftar till att skapa en förståelse för en persons subjektiva erfarenhet. 

I detta arbete var syftet att identifiera hur sjuksköterskan, i sitt omvårdnadsarbete, kan 

utnyttja den kunskap som finns kring den inspelade musikens förmåga att lindra lidande. 

För att göra detta fanns det ett behov av att göra en översikt över vilka former av lidande 

som kan lindras med uppspelning av inspelad musik. Till en sådan översikt var det 

lämpligt att göra en allmän litteraturöversikt (Friberg, 2017b). Det innebär att både 

kvalitativa och kvantitativa studier analyseras. Fördelar med en litteraturöversikt är att 

kvalitativa och kvantitativa studier kan komplettera varandra där kvalitativ metod beskriver 

patientens subjektiva upplevelse av lidande genom dennes berättelse och kvantitativ metod 

beskriver de fysiskt mätbara yttranden i vilket lidande kan manifesteras (Polit & Beck, 

2017). Få artiklar som inkluderats i detta arbete hade dock kvalitativ design. Endast två 

studier hade en kvalitativ metod som del i sin mixed method design (Bradt et al., 2014; 

Hsieh et al., 2014). De flesta inkluderade studier baserades dock, åtminstone delvis, på 

subjektiva upplevelser som togs tillvara på genom självskattningsskalor och frågeformulär 

(Bilgiç & Acaroğlu, 2017; Bradshaw et al, 2012; Bradt et al., 2014; Chen et al., 2013; 

Cooke et al., 2010; Eckhouse et al., 2014; Horne-Thompson & Bolger, 2010; Hsieh et al., 

2014; Labbé et al., 2007; Mei-Feng et al., 2011; Phipps et al., 2010; Roy et al., 2008; Ryu 
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et al., 2012; Su et al., 2013). På så sätt innefattar litteraturöversikten resultat som visar 

både på vilket lidande som kan lindras, och även patienternas subjektiva upplevelse av 

lindring. Endast en granskad studie lutade sig på enbart fysiskt mätbara parametrar 

(Sokhadze, 2007). Nackdelar med en allmän litteraturöversikt är att det ofta är en 

begränsad mängd forskning som analyseras och att det finns en risk för selektivt urval av 

artiklar på så sätt att litteraturöversiktens författare väljer de artiklar som bekräftar deras 

bild av forskningsområdet (Friberg, 2017b). Samtidigt menar Friberg (2017b) att det är 

omöjligt att ta med all tillgänglig forskning oavsett på vilken nivå forskningen bedrivs. I 

denna litteraturöversikt har ett kritiskt förhållningssätt tillämpats i urval, läsning av artiklar 

och under hela skrivprocessen, vilket Friberg (2017b) menar är av vikt för att motverka 

bias. 

Valet av databaser till litteratursökningen baserades på kurslitteraturen (Polit & Beck, 

2017; Karlsson, 2012). Författarna av detta arbete har begränsad erfarenhet av andra 

databaser och är således beroende av kurslitteraturens vägledning i val av databaser med 

hänvisning till syftet. Angivna databasers utformning och funktion har fungerat väl i 

arbetet och sökningarna resulterade i 15 inkluderade artiklar. Av oklar anledning återfanns 

inte den artikel som den manuella sökningen resulterade i bland någon av sökresultaten i 

databaserna, trots att den fanns att läsa i fulltext via PubMed. Sammanlagt inkluderades 16 

artiklar till granskning i denna litteraturöversikt. 

Aspekter som begränsad tid att färdigställa denna litteraturöversikt och begränsade 

ekonomiska resurser har möjligen påverkat resultatet. Sökning och genomgång av abstract 

var mycket tidskrävande och tog många dagar i anspråk. Med mer tid till förfogande hade 

sökningen kunnat utökas till att innefatta fler databaser och mer genomförlig manuell 

sökning genom att grundligt granska andra vetenskapliga artiklars referenslistor på jakt 

efter passande studier till detta arbete. Med större ekonomiska resurser hade fler artiklar 

kunnat inkluderas som idag valdes bort då de krävde prenumeration på tidskrifter utanför 

utbudet på Sophiahemmet högskolas bibliotek. Med mer tid till förfogande och större 

budget kunde resultatet för denna litteraturstudie inkludera fler artiklar och ge ett mer 

heltäckande resultat. Det bör nämnas att samtliga artiklar som inkluderats i denna 

litteraturstudie uppfyllt samtliga urvalskriterier och att söktabellen samt artikelmatrisen 

noggrant har uppdaterats och dubbelkontrollerats under arbetets gång. Detta stärker 

litteraturstudiens reliabilitet och medverkar till att dess resultat blir mer tillförlitligt. 

Tanken med denna litteraturöversikt var att undersöka hur sjuksköterskan kan använda 

musik för att hjälpa dem som har det mycket svårt och lindra lidandet för en patientgrupp 

som lider kanske värre än andra. De där inga behandlingar eller läkemedel längre kan råda 

bot och livet går mot sitt slut. Dock saknades i våra sökningar primärstudier på palliativa 

patienter som patientgrupp. Studierna kring musikens effekter är ofta gjorda på en 

patientgrupp med en specifik diagnos och som inte tagit hänsyn till om dessa patienter 

vårdas palliativt eller erhåller behandling som förväntas ha effekt på själva sjukdomen. 

Detta skulle kunna bero på att patienter som vårdas palliativt kan anses vara en extra utsatt 

grupp som kräver särskild hänsyn i forskningsstudier. De artiklar som inkluderades kom nu 

att handla om studier kring former av lidande som ofta förekommer hos svårt sjuka 

patienter som vårdas palliativt eller situationer som kan uppkomma i den palliativa vården. 

Med ovanstående som grund kan motiveras att resultatet från inkluderade studier kan vara 

generaliserbart till att gälla svårt sjuka och palliativt vårdade patienter generellt. I 

slutändan svarade resultatet av litteraturöversikten på det fördefinierade syftet och 

frågeställningen, vilket bör innebära att litteraturöversikten uppfyller kraven för validitet. 
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Initialt var tanken att endast inkludera forskning från länder vars vårdkultur, resurser, 

etiska tankegångar och uppbyggnad av sjukvården liknar Sveriges. Resultatet av den 

förberedande litteratursökningen visade dock att för att få tillräckligt material för denna 

litteraturöversikt var sökningen tvungen att utökas så att forskning inkluderades globalt. 

Fördelen med att denna litteraturöversikt inkluderar studier från stora delar av världen är 

att den då eventuellt kan påvisa att uppspelning av inspelad musik som 

omvårdnadshandling för att lindra lidande är tillämpbart även i länder med mer begränsad 

tillgång till farmakologisk behandling. Det kan också innebära att resultatet kan bli 

applicerbart på olika kulturer, något som är positivt i mångkulturella Sverige. 

Urvalskriterierna till denna litteraturöversikt var anpassade till att passa syftet. Möjligen 

hade ett rikare resultat erhållits om även artiklar av sämre kvalité inkluderats men då hade 

litteraturöversiktens resultat också varit mindre tillförlitligt. Möjligen hade också resultatet 

kunnat berikas av att inkludera artiklar publicerade innan 2007. Många av de artiklar som 

bearbetades under arbetets gång innehöll referenser till studier som hamnade utanför de 

fastslagna urvalskriterier tidsmässigt. Samtidigt kan forskning ses som en färskvara 

(Östlundh, 2017) och intentionen var att inkluderad forskning skulle vara aktuell. Till 

gruppen patienter med svår sjukdom som vårdas palliativt hör också patienter med 

demensdiagnos (http://www.demenscentrum.se). Hade denna patientgrupp inkluderats 

hade troligen resultatet av artikelsökningarna blivit mycket större. Detta 

exkluderingskriterium var dock ett medvetet val motiverat av att dessa patienters situation 

och omvårdnadsbehov i mycket skiljer sig från övriga patientgrupper 

(http://www.demenscentrum.se). 

Att litteraturöversikten utförts av två personer gemensamt har stärkt arbetet och underlättat 

genomförandet. I många fall har granskarna kompletterat varandra vad gäller egenskaper 

och förmågor vilket medfört djupare analys av de inkluderade artiklarnas resultat och 

möjlighet att lösa eventuella svårigheter på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Vidare har det varit en fördel att vara två författare vid korrekturläsning och formulering 

samt för stöd under processen. 

För analys av de inkluderade artiklarnas resultat delades resultaten in i två övergripande 

teman, enligt analysmetod för allmän litteraturöversikt (Friberg, 2017b). Dessa två teman, 

fysiskt lidande och psykiskt lidande, är svåravgränsad och flertalet symtom kan passa 

under båda dessa teman. Författarna av denna litteraturöversikt valde ändå att placera 

subtemana bestående av symtom, symtombilder eller situationer under endast ett av dessa 

teman för att underlätta sammanställningen av resultat. 

Samtliga inkluderade artiklar är författade på det engelska språket. Författarna till denna 

litteraturöversikt behärskar detta språk tillräckligt bra för att kunna tolka den mesta 

information i studierna som granskats. Dock är engelska ett andra språk och detta kan ha 

påverkat analysen av texten (Kjellström, 2012). I de fall granskarna haft behov av hjälp 

med att översätta eller förtydliga betydelsen av ord i texten har Google Översätt 

(https://translate.google.se/) och webbaserad svensk synonymordbok 

(https://www.synonymer.se/) använts. 

Arbetsmetoden för en allmän litteraturöversikt innebär att granska information från 

flertalet källor och sedan sammanställa denna information med största möjliga objektivitet. 

Trots att författarnas intention är en objektiv analys finns alltid en risk att författarnas 

förförståelse och åsikter färgar resultatet av litteraturstudien (Polit & Beck, 2017). 

Författarna till denna litteraturstudie är medvetna om detta och ansträngningar har gjorts 
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för att motverka eventuell bias. För att öka trovärdigheten beskrevs metoden efter bästa 

förmåga så noggrant som möjligt och resultaten från de inkluderade studierna har inte 

medvetet vinklats eller modifierats under varken resultatpresentationen eller 

resultatdiskussionen. 

Ett av inkluderingskriterierna i denna litteraturöversikt var att studierna skulle inneha etiskt 

godkännande eftersom det är av vikt att säkerställa studiedeltagarnas säkerhet, 

välbefinnande och rättigheter (Kjellström, 2012). Därför inkluderades enbart artiklar som 

hade tillstånd från respektive lands etikprövningsnämnd. I de flesta artiklarna hade 

forskarna skrivit tydligt att den aktuella studien fått etiskt godkännande. I de fall där det 

inte fanns uttryckt i skrift granskades respektive tidskrifts hemsida för att bekräfta att de 

endast publicerar artiklar som har ett etiskt godkännande. I ett fall (Roy el al., 2008) kunde 

ingen kommentar angående etiskt godkännande återfinnas i artikeln. Inte heller förde 

forskarna något etiskt resonemang i sin text, och då tidskriftens hemsida kontrollerades 

kunde det inte heller där tydas att det krävdes etiskt godkännande för publicering. 

Ytterligare ett steg krävdes då för att säkerställa att studien innehade etiskt godkännande. 

Studien utfördes i Kanada och forskarna var anställda på ett universitet i samma land. 

Enligt Canadian Institutes of Health Research, Natural Sciences and Engineering Research 

Council of Canada, and Social Sciences and Humanities Research Council of Canada 

(2014) skall forskning som sker på samtliga universitet i Kanada ha en lägsta standard på 

etiskt godkännande. Därför kunde det antas att studien av Roy et al. innehade ett etiskt 

godkännande. Det var dock anmärkningsvärt att detta inte nämndes i artikeln, speciellt med 

tanke på att forskarna tillförde smärta på studiedeltagarna för att undersöka musikens 

analgetiska effekt. Tvivel kvarstod kring om studien skulle ingå i denna litteraturöversikt 

eller inte, och därför kontaktades handledaren Margareta Ramsjö (PIM, 4 oktober 2017) 

som argumenterade för att artikeln borde ingå och menade att artiklar som inte har ett 

etiskt godkännande i regel har ett etiskt resonemang i sin text. 

Eftersom betydelsen av diskussion kring motiven för forskning är av stor vikt 

(Vetenskapsrådet, 2017) vill författarna till denna litteraturöversikt här belysa att de själva 

använt sig av sång för att i viss mån lindra lidande inom äldrevården och är positiva till 

denna alternativa behandlingsmetod. Detta ställningstagande kan möjligen ha färgat 

resultatet av denna studie och författarna är medvetna om detta och har därför försökt 

motverka eventuell bias. Exempelvis inkluderades artiklar som både bekräftade och 

dementerade att uppspelande av inspelad musik som omvårdnadshandling hade en 

lindrande effekt på lidande. Litteraturöversikten gjordes av två författare med olika 

bakgrund inom vården och olika erfarenhet av att använda musik som 

omvårdnadshandling. Två granskare kan medverka till att minska subjektiviteten (Polit, & 

Beck, 2017). 

 

Slutsats 

 

Denna litteraturöversikt resultat stödjer tidigare forskning om musikens terapeutiska 

förmåga samt resulterade i ytterligare kunskap om att sjuksköterskan kan spela upp 

inspelad musik som en omvårdnadshandling för att lindra lindande. Användande av 

inspelad musik kan lindra fysiskt lidande i form av smärta, ångest, stress och biverkningar 

av kemoterapi samt psykiskt lidande genom att förbättra sinnesstämning, sömnkvalité och 

livskvalité samt lindra oro inför behandling. Då dessa former av lidande återfinns i hög 
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grad hos svårt sjuka människor som vårdas palliativt bör resultatet kunna appliceras på 

denna patientgrupp. Vidare framkom att musik som patienten väljer själv är fördelaktigt 

för en mer personcentrerad omvårdnad och att detta kan öka chansen för att patienten 

upplever sig sedd och bekräftad. Denna litteraturöversikt har inte funnit att användandet av 

inspelad musik kan innebära någon form av skada för patienten. Den sammantagna 

slutsatsen var att sjuksköterskan med fördel kan spela upp inspelad musik som en 

omvårdnadshandling för att lindra olika former av fysiskt och psykiskt lidande hos svårt 

sjuka patienter som vårdas palliativt. 

 

Fortsatta studier 

Fortsatta studier kring inspelad musik för att lindra lidande hos palliativt vårdade patienter 

som patientgrupp rekommenderas. Användandet av inspelad musik som 

omvårdnadshandling för att lindra depression behöver utforskas ytterligare för denna 

patientgrupp. Mer forskning kring användandet av inspelad musik för att lindra oro och 

ångest inför och under behandlingar och undersökningar som förekommer inom den 

palliativa vården är önskvärt. Ytterligare forskning erfordras kring musikens eventuella 

påverkan på aspekter såsom exempelvis existentiell ångest, dyspné och i samband med 

basal omvårdnad. Även forskning som belyser hur de neurologiska skadorna påverkar 

musikens effekt på patienter med neurologiska sjukdomar som vårdas palliativt kan vara av 

intresse. Genom bredare kunskap finns det potential för att musik i högre grad kan komma 

att lindra lidande för denna patientgrupp. 

I denna litteraturöversikt ingår forskning som belyser lidande som patienten själv upplever. 

Då en av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård är relation och stöd till närstående 

(Lundh et al., 2013) föreslås fortsatta studier fokusera på hur musik kan användas för att 

lindra lidande hos patientens närstående. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Förhoppningen är att detta arbete kan medvetandegöra den terapeutiska egenskapen som 

användandet av inspelad musik har, och inspirera till att sjuksköterskor använder musik 

som omvårdnadshandling när de planerar och utför omvårdnaden av patienter med svår 

sjukdom och patienter som vårdas palliativt. Då uppspelning av inspelad musik som 

omvårdnadshandling är en kostnadseffektiv metod fri från biverkningar kan den med 

fördel användas utan begränsning till patienter som upplever lidande. Uppspelning av 

inspelad musik som omvårdnadshandling är lättapplicerad i den kliniska verksamheten då 

den inte är förenad med stora kostnader att införa eller nyttja. Den kan användas som 

komplement till farmakologisk behandling, och på så sätt bidra till att eventuellt minska 

farmakologiska biverkningar, sänka vårdkostnaderna samt bidra till en mer 

personcentrerad vård. 

Genom att studera hur inspelad musik påverkar patienters lidande har det framkommit 

resultat som har betydelse för synen på användandet av inspelad musik som 

omvårdnadshandling. Denna litteraturöversikt skulle kunna användas i vården för att 

informera sjuksköterskor och patienter om de positiva egenskaper användandet av inspelad 

musik har för att bidra till att lindra lidande. 
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BILAGA A 

Matris över inkluderade artiklar 
 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Bilgiç Ş, 

Acaroğlu R. 
2017 

Turkiet 
 

 

Effects of 

Listening to 

Music on the 

Comfort of 

Chemotherapy 

Patients. 

Undersöka 

effekterna av att 

lyssna på musik på 

komfortnivåerna på 

turkiska patienter 

som genomgår 

kemoterapi-

behandling. 

Design: Quasi-experimentell, pretest 

och posttest-design. 
Urval: Polikliniska patienter som fick 

kemoterapi på ett offentligt sjukhus i 

Turkiet. 
Datainsamling: 

Patientinformationsformulär, 

patientobservationsformulär, 

Edmonton Symptom Assessment 

System (ESAS) och General Comfort 

Questionnaire (GCQ). Formulären 

fylldes i under intervjuer face-to-face 

eller via telefon. 
Analys: Dataprogrammet SPSS med 

beskrivande statistik, Mann-Whitney 

U test och chi-square test. 

70 
(0) 
 

Musik som intervention har 

statistiskt signifikant god 

effekt på patienternas 

självskattade smärta, 

utmattning, illamående, 

oro/ångest, håglöshet, 

aptitlöshet och välmående. 

Ingen effekt på dyspné och 

depression. 

CCT 
II 
 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  



II 

 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Bradshaw DH, 

Chapman CR, 

Jacobson RC, 

Donaldson GW. 

2012 

USA 
 

 

Effects of 

Music 

Engagement 

on Responses 

to Painful 

Stimulation 

Syftet var att 

noggrant påvisa att 

engagemang i en 

musiklyssnings-

uppgift förändrar 

det psykosociala 

upphetsade 

tillstånd som 

normalt följer 

förnimmelsen av 

smärtsamma 

händelser gradvis 

beroende på graden 

av engagemang. 

Design: P. Repeated measures 

design. 
Urval: Deltagare från University 

of Utah campus som var över 18 

år, ej medicinerade med 

blodtrycksläkemedel och hade 

normal hörsel. 

Datainsamling: EEG och 

pupilldiametermätningar genom 

iView X pupillometry system. 

Psykosociala 

upphetsningsindikatorer - SEP 

(CNS) och PDR (perifera 

nervsystemet). Numeriska 

självskattningsskalor för smärta 

och ångest. 
Analys: En linjär modell för 

kategorier och en kvadratisk 

modell för trend analys 

analyserades med SPSS 18 och 

SAS 9.2 Proc Mixed.  
F-tests och “Satterthwaite 

denominator degrees of 

freedom”. 

53 
(4) 

Musiklyssningsuppgiften 

resulterade i mindre rapporterad 

smärta och mindre respons från 

CNS och perifera nervsystemet 

redan när musiklyssnandet inte 

inkluderade en uppgift. 

Smärtupplevelsen minskade 

sedan i linje med svårigheten i de 

uppgifter testdeltagarna fick att 

analysera i musiken. Påverkan på 

perifera nervsystemet minskade 

också linjärt med svårigheten i 

uppgifterna medan påverkan på 

CNS varierade. Den största 

skillnaden mellan mätresultaten 

uppkom mellan uppgiften att bara 

lyssna på musik och att samtidigt 

utföra en lättare uppgift i att 

analysera musiken. 

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  



III 

 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Bradt J, 

Potvin N, 

Kesslick A, 

Shim M, Radl 

D, Schriver E, 

Gracely EJ, 

Komarnicky- 

Kocher LT. 
2014 
USA 

 

 

 

The impact of 

music therapy 

versus music 

medicine on 

psychological 

outcomes and 

pain in cancer 

patients: a 

mixed methods 

study. 

Jämföra effekten 

av session med 

musikterapeut 

(MT) och session 

med inspelad 

musik (MM) på 

psykologiska 

resultat och smärta 

hos patienter med 

cancer och 

förbättra 

förståelsen för 

patientens 

upplevelse av de 

två 

interventionerna. 

Design: (RCT) Mixed method. 
Urval: Vuxna patienter med 

cancer som vårdas inom öppen- 

och slutenvård på ett sjukhus i 

USA. 
Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

och VAS. 
Analys: Kvantitativ data 

analyserades via SAS/STAT 

och paired t-test. Kvalitativa 

data analyserad genom 

theoretical thematic analysis 

procedure och kodades 

semantiskt i olika teman. 

39 
(8) 
 

Den kvantitativa datan visar att båda 

interventionerna var lika effektiva 

för att förbättra ångest, humör, 

avslappning och smärta. 
Den kvalitativa datan redovisade 

förbättring vad gäller 

symtomhantering. Symtomhantering 

uppnåddes genom att fly från 

verkligheten av cancer genom 

distraktion, bilder och trevliga 

minnen framkallade av musiken. 

Genom sina estetiska egenskaper 

erbjöd musik dessutom komfort och 

lugn under tider av ångest, lyfte 

patienternas sinnesstämning och 

förbättrade deras känsla av 

välbefinnande. Musiken 

möjliggjorde för patienterna att knyta 

an till vem de var före sjukdomen 

men kunde också frammana minnen 

av förlust och trauma. Medan MT 

gav ökad lekfullhet och kreativitet 

samt utrymme att uttrycka sina 

känslor föredrog vissa patienter det 

kända och förutsägbara med inspelad 

musik. 

RCT+K 

II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



IV 

 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Chen L, 

Wang T, Shih 

Y, Wu L.  
2013 

Taiwan 
 

 

Fifteen-minute 

music 

intervention 

reduces pre-

radiotherapy 

anxiety in 

oncology 

patients. 

Syftet var att 

undersöka 

effekterna av en 15 

minuters lång 

musikintervention 

på patienters ångest 

inför 

strålbehandling. 

Design: Quasiexperimentell blinded 

RCT.  
Urval: Purposeful sampling av vuxna 

patienter bokade för strålbehandling och 

som inte hade tidigare eller pågående 

psykisk ohälsa. 
Datainsamling: 

Självskattningsformuläret State-Trait 

Anxiety Inventory. Blodtryck, 

Hjärtfrekvens, andningsfrekvens samt 

saturation 
Analys: SPSS 15.0. Chi-square analysis 

/ fisher´s exact test. t-test. 

209 
(9) 

Musikinterventionen 

minskade akut ångest och 

generell ångest hos 

patienter inför 

strålbehandling. 
Resultatet visar också sänkt 

puls och förbättrad 

andning. 

RCT 
I 

Cooke M, 

Chaboyer W, 

Schluter P,  
Foster M,  
Harris D,  
Teakle R. 

2010 
Australien 

 

The effect of 

music on 

discomfort 

experienced by 

intensive care 

unit patients 

during turning: 

a randomized 

cross-over 

study. 

Identifiera effekten 

av musik på 

upplevt obehag och 

ångest vid 

vändning av 

patienter på en 

intensivvårdsavdel

ning. 

Design: (RCT) single blind randomized 

cross-over design.  
Urval: Vakna intensivvårdade vuxna 

patienter från två sjukhus. 
Datainsamling: Numerisk skala (0–10) 

för smärta och obehag. FAS-skala (faces 

anxiety scale) för ångest. 
Analys: GLM (The generalized linear 

method of analysis). 

17 
(-) 
 

Studien visade ingen 

statistiskt signifikant effekt 

av musik som 

omvårdnadshandling för att 

lindra obehag eller ångest 

vid vändning. Då 

patienterna skattade lågt 

vad gäller både obehag och 

ångest även i 

kontrollgruppen kunde inte 

någon signifikant skillnad 

utläsas. 

RTC 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



V 

 

 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Eckhouse 

D, Hurd M, 

Cotter-

Schaufele S, 

Sulo S, 

Sokolowski 

M, Barbour 

L. 
2014 
USA 

 

A randomized 

controlled trial to 

determine the 

effects of music 

and relaxation 

interventions on 

perceived anxiety 

in hospitalized 

patients receiving 

orthopaedic or 

cancer treatment. 

Undersöka effekten 

av musik- och 

avslappnings-

interventioner på 

upplevd ångest 

under en inledande 

sjukhusvistelse. 

Design: Pre-test/post-test study design. 
Urval: Vuxna patienter som blivit inlagda 

på onkologi- eller ortopedavdelning under 

se senaste 48 timmarna. 
Datainsamling: Innan och efter 

intervention kontrollerades blodtryck och 

puls och deltagarna fick fylla i formuläret 

State-Trait Anxiety Inventory for Adults 

(STAI). 
Analys: Dataprogrammet SPSS användes 

och data analyserades med ANOVA, 

Independent Student’s t test, chi-square 

test och, paired t test. 

120 
(8) 
 

Studien gav lovande 

resultat på effekten av de 

båda interventionerna (20 

minuter inspelad musik 

med inspelade 

avslappningsinstruktioner 

eller en 20 minuter lång 

film med naturscener och 

musik) på patienter med 

cancers upplevda ångest. 

P 

II 

Horne-

Thompson 

A, Bolger K 
2010 

Australien 

An investigation 

comparing the 

effectiveness of a 

live music 

therapy session 

and recorded 

music in reducing 

anxiety for 

patients with 

amyotrophic 

lateral 

sclerosis/motor 

neurone disease. 

Jämföra 

effektiviteten av en 

musikterapisession 
med livemusik 

jämfört med 

inspelad musik 

respektive tystnad 

för att lindra ångest 

hos patienter med 

ALS (amyotrophic 

lateral sclerosis) 

eller MND (motor 

neurone disease).  

Design: (SCRED) Repeated measures 

design. 
Urval: Patienter med ALS eller MND 

inlagda på en hospiceavdelning. 
Datainsamling: Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS) och 
Edmonton Symptom Assessment System 

(ESAS). Hjärtfrekvens och saturation 

mättes. 
Analys: Jämförde statistisk skillnad 

mellan skattningsskalor och objektiva 

mätvärden före och efter interventionerna 

med två olika analyseringsmodeller. 

21 
(5) 

 

Studien visade ingen 

statistiskt signifikant 

effekt av varken 

musikterapi med 

livemusik eller inspelad 

musik för att lindra ångest 

hos patienter med ALS 

och MND. Då patienterna 

skattade lågt vad gäller 

ångest innan 

interventionen kunde inte 

någon signifikant skillnad 

utläsas. 

P 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



VI 

 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Hsieh C, 
Kong J, 
Kirsch I, 

Edwards RR 
Jensen KB, 

Kaptchuk TJ, 

Gollub RL 
2014 
USA 

 

Well-Loved 

Music Robustly 

Relieves Pain: 

A Randomized, 

Controlled 

Trial. 

Syftet var att 

undersöka om den 

analgetiska 

effekten av väl 

omtyckt musik kan 

vara modifierad av 

den 

väldokumenterade 

placeboeffekten. 

Design: Mixed method. 
Urval: Vuxna, friska frivilliga deltagare 

rekryterade medelst annonsering. 
Datainsamling: Expectancy of Relief 

Scale (ERS). semistrukturerade 

intervjuer och undersökningar. 
Analys: För kvantitativ data 3×3 mixed 

model Analysis of Variance (ANOVA). 

3×2 repeated measures ANOVA. 

SPSS20.0. För kvalitativa data användes 

en tematisk analys. 

48 
(10) 

 

Resultatet visar att väl 

omtyckt musik har 

analgetisk effekt. 

Resultatet visar också att 

effekten inte beror på en 

placeboeffekt. 

RCT+K 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



VII 

 

 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Labbé E, 

Schmidt N, 

Babin J,  
Pharr M. 

2007 
USA 

 

 

Coping with 

stress: the 

effectiveness of 

different types 

of music. 

Testa tre hypoteser: 
1: Individer som får lyssna 

på klassisk eller lugnande 

självvald musik (country, 

soft jazz och mjukrock) 

kommer visa signifikant 

minskning av ångest, ilska 

och aktivering av 

sympatiska nervsystemet 

samt en ökning av 

avslappning jämfört med 

personer som är tysta eller 

lyssnar på hårdrock. 
2: Det kommer vara ett 

signifikant positivt 

förhållande mellan en 

persons användande av 

lugnande musik för 

avslappning och upplevd 

avslappning i 

interventionsgrupperna 

med självvald och klassisk 

musik. 

 

Design: 4 x 2 mixed design. 
Urval: Studenter på ett universitet 

i sydvästra USA. 
Datainsamling: Relaxation 

Rating Score (RRS), Music 

Rating Scale (MRS), State Trait 

Anger Expression Inventory-2 

(STAIX-2), State-Trait Anxiety 

Inventory-Form Y (STAI-Y) och 

fysiologisk mätning av 

hjärtfrekvens, andningsfrekvens 

och ledningsförmåga i huden. 

Cognitive speed test för att 

framkalla aktivering av det 

sympatiska nervsystemet. 
Analys: Flera 4 x 2 mixed design 

variationsanalyser med repeated 

measures och selected t-test. 

56 
(-) 

 

Personer som lyssnade på 

klassisk eller självvald 

musik efter att ha blivit 

utsatta för stress upplevde 

signifikant minskning av 

ångest och ökad känsla av 

avslappning jämfört med 

de som satt tysta eller 

lyssnade på hårdrock. Att 

lyssna på hårdrock ökade 

upplevelsen av ångest. 

Ilska minskade signifikant 

över tid för alla grupper, 

men största minskningen 

syntes i gruppen som 

lyssnade på egenvald 

musik. 
Signifikant minskning av 

puls och förbättrad andning 

registrerades vid alla typer 

av musikinterventioner. 
 

RCT 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pharr%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17965934


VIII 

 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Mei-Feng L, 

Ya-Ju H, Yu-

Yun H, Fetzer 

S & Mei-Chi 

H. 

2011 

Taiwan 
 

 

 

A 

randomised 

controlled 

trial of the 

effect of 

music 

therapy and 

verbal 

relaxation 

on chemo-

therapy 

induced 

anxiety. 

Fastställa 

effekten av 

musik och 

verbal 

avslappning 

på ångest och 

ångest-

inducerade 

fysiologiska 

yttringar hos 

patienter med 

cancer innan 

och efter 

kemoterapi. 

Design: RCT, permuted block design. 
Urval: Vuxna patienter med cancer som 

kräver kemoterapi. 
Datainsamling: Hudtemperatur via 

fingertermometer, hjärtfrekvens via 3-

avlednings-EKG, beteende via Resting 

Behavioral State Scoring System (RBSS) 

och självskattad ångest via Resting 

Behavioral State Scoring System (RBSS) 

och Emotional Visual Analog Scale 

(EVAS). 
Analys: Skillnader mellan interventions- 

och kontrollgruppen analyseras med 

kovariansanalys (ANCOVA). 

123 
(25) 

Intervention med 30 minuters 

musik har en signifikant effekt på 

att minska ångest hos patienter med 

hög ångestnivå innan kemoterapi. 

Även fysiologiska indikatorer 

påverkades tack vare 

musikinterventionen. 

RCT 
II 
 

Phipps M, 

Carroll D, 

Tsiantoulas 

A. 
2010 
USA 

 

 

Music as a 

therapeutic 

intervention 

on an 

inpatient 

neuroscienc

e unit. 

Syftet var att 

fastställa 

effekten av en 

musik-

intervention 

på patienter i 

en akut 

neurovetenska

plig kontext 

då det finns 

lite forskning 

kring detta 

område. 

Design: RCT. Two-group, pretest-posttest 

quasiexperimentell design. 
Urval: Patienter inskrivna på en 

akutvårdsavdelning och som har antingen 

en neurokirurgisk- eller en 

neuromedicinsk diagnos och som är 

cirkulatoriskt och respiratoriskt stabila 

samt är utan känd psykiatrisk diagnos. 
Datainsamling: Puls, andningsfrekvens, 

blodtryck, perifer hudtemperatur. 

Frågeformulär gällande humör (POMS). 

VAS skala gällande smärta. 
Analys: SPSS 15. T-tests. 

53 
(-) 
 

Fysiska mätvärden: Datan visade 

signifikant minskade värden av puls 

och andningsfrekvens. Mätvärden 

som forskarna menar indikerar att 

musiken verkade avslappnande.  
Psykologiska mätvärden: Datan 

visade signifikant minskade värden 

av ångest, depression samt ökade 

värden vad gäller generellt humör. 
Fysiska mätvärden: Datan visade 

inte signifikant minskning av 

blodtryck, hudtemperatur och 

smärta. 

RTC 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



IX 

 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Radstaak M, 

Geurts SA, 

Brosschot JF, 

Kompier MA. 
2014 

Nederländerna 
 

Music and 

psycho-

physiological 

recovery from 

stress. 

Syftet var att 

undersöka den 

självvalda 

musikens effekt på 

psykosomatisk 

återhämtning från 

stress. 

Design: Repeated measures design. 
Urval: Friska studenter. 
Datainsamling: Mätning av blodtryck 

och puls samt 5 olika 

självskattningsskalor för affekt, 

upphetsning och grubbel. 
Analys: Paired T-test. MANOVA, 

Kurvdiagram med X2 -test. 

123 
(5) 

 

Både självvald lugn musik 

och självvald glad musik 

förbättrade 

studiedeltagarnas humör 

markant och minskade den 

upplevda uppjagande 

känslan. 

Musiken minskad dock inte 

studiedeltagarnas 

stressrelaterade tankar samt 

förlängde återhämtning av 

systoliskt blodtryck. 

RCT 
II 
 

Roy M,  
Peretz I,  

Rainville P. 
2008 

Kanada 
 

Emotional 

valence 

contributes to 

music-

induced 

analgesia. 

Syftet var att 

utforska 

möjligheten att den 

modulerande 

effekten av musik 

på smärta påverkas 

av den 

känslomässiga 

bindningen till 

musiken. 

Design: Repeated measures design. 
Urval: Frivilliga, friska, vuxna 

människor rekryterade från University 

of Montreal campus. 
Datainsamling: Värme och smärta 

skattade med numerisk skala. Likaså 

skattades obehag och avslappning/stress. 

Frågeformulär gällande humör (POMS). 
Analys: ANOVA. Cohens d-test. 

18 
(-) 
 

Resultatet visade att 

behaglig musik kunde 

minska smärtupplevelsen. 
Resultatet visade också att 

obehaglig musik inte 

minskade 

smärtupplevelsen. 
 

P 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peretz%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17532141
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rainville%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17532141


X 

 

 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Ryu MJ, Park 

JS, Park H. 
2011 

Sydkorea 

Effect of 

sleep-

inducing 

music on 

sleep in 

persons with 

percutaneous 

transluminal 

coronary 

angiography 

in the cardiac 

care unit. 

Undersöka effekten 

av sömngivande 

musik på 

sömnmönster hos 

patienter på en 

intensivvårdsavdel

ning som 

genomgått 

perkutan 

transluminal 

koronarangiografi 

(PTCA). 

Design: RCT, experimental research 

design. 
Urval: Patienter som genomgått PCTA 

på ett sjukhus i Sydkorea. 
Datainsamling: Sömnkvantitet mättes i 

antal minuter som patienten sov. 

Sömnkvalitet mättes genom modifierad 

Verran and Synder-Halpern (VSH) 

sleeping scale. 
Analys: Dataprogrammet SPSS med 

beskrivande statistik och Independent 

paired students t-test. 

60 
(2) 
 

Öronproppar, ögonbindel 

och musik höjde 

signifikant både antalet 

minuter som patienten sov 

och sömnkvaliteten, 

jämfört med endast 

öronproppar och 

ögonbindel. 

RCT 
II 

 

Sokhadze EM. 
2007 
USA 

Effects of 

music on the 

recovery of 

autonomic 

and 

electrocortical 

activity after 

stress induced 

by aversive 

visual stimuli. 

Syftet var att 

jämföra effekten av 

musik och white 

noise på 

återhämtningen av 

fysiologiska 

mätvärden efter 

stress skapat av 

visuella stimuli. 

Design: CCT. Repeated measures 

design. 
Urval: Friska kvinnor mellan 20 och 24 

år som studerade på college. 
Datainsamling: Grass Neurodata System 

och Laser Doppler Blood Flow Monitor. 
Analys: SPSS 14.0. ANOVA. T-test. 

29 
(2) 
 

Både musik som 

uppfattades som behaglig 

och musik som uppfattades 

som ledsam ledde till 

återställning av 

ursprungsvärdet på de 

flesta uppmätta parametrar 

med relation till stress. 

Datan visade att musik kan 

återställa psykologiska och 

fysiologiska funktioner 

som har aktiverats av en 

stressfull situation. 

CCT 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



XI 

 

 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Su C, Lai H, 

Chang E, Yiin 

L, Perng S, 

Chen P. 
2013 

Taiwan 

A randomized 

controlled trial 

of the effects of 

listening to 

non-

commercial 

music on 

quality of 

nocturnal sleep 

and relaxation 

indices in 

patients in 

medical 

intensive care 

unit. 

Undersöka 

effekterna av 

musik på 

subjektiv och 

objektiv 

sömnkvalitet 

och 

avslappnings-

respons, vilket 

inkluderar 

hjärtfrekvens, 

medelartärtryck 

och andnings-

frekvens, på 

intensivvårdspa

tienter. 

Design: RCT. 
Urval: Patienter vårdandes på 

isoleringsrum på en 

intensivvårdsavdelning. 
Datainsamling: Polysomnografi (EEG, 

EMG och EOG) och Verran and 

Synder-Halpern Sleep Scale. 

Hjärtfrekvens, artärtryck och 

andningsfrekvens mättes med hjälp av 

artärnål och patientens 

övervakningsmonitor. 
Analys: Dataprogrammet PASW. T-

test, chisquare-test Fisher’s skewness 

coefficient-test och Generalized 

estimating equation (GEE) analysis 

användes för att analysera data. 

28 
(0) 
 

Musik förkortar N2-stadiet och 

förlängde N3-stadiet under de 

första två timmarna av 

nattsömnen och förbättrade den 

subjektiva sömnkvaliteten och 

sänkte hjärtfrekvensen. Musik 

kan verka avslappnande. Att 

lyssna på lugnande musik under 

cirka 30 minuter kan framkalla 

ett betydande autonomt 

nervsystemssvar. 

RCT 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



I 

 

BILAGA B 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 


