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_________________________________________________________________________ 
 
Musik är något som påverkar alla på ett eller annat sätt och har använts i terapeutiskt syfte 
sedan 1500 f. Kr. Även om den har en lång historia är den ändå inte allmänt vedertagen 
som en omvårdnadsåtgärd. Nästan varje dag möter sjuksköterskor patienter som i 
varierande grad upplever oro. Tidigare forskning visar att musik har inverkan på oro, men 
det är inte mycket beskrivet om sjuksköterskors erfarenhet av att använda musik som en 
komplementär omvårdnadsåtgärd vid oro och hur musiken påverkar sjuksköterskors 
arbetsmiljö. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda 
musik som komplementär behandling av oro och hur musiken inverkar på sjuksköterskors 
arbetsmiljö inom Dagkirurgi/Intensivvård. Datainsamlingen har skett genom intervjuer 
med nio sjuksköterskor. Intervjuerna spelades in, skrevs ut och analyserades utifrån 
principerna för en kvalitativ innehållsanalys. Tre olika teman framkom: musikens inverkan 
på oro och välbefinnande, valet av musik och musikens inverkan på sjuksköterskornas 
arbetsmiljö. Resultatet visade att sjuksköterskornas erfarenhet av musik var att den hade en 
positiv inverkan på oro samt att den även påverkade arbetsmiljön positivt. Det visade sig 
också att patientens eget val av musik var något som ansågs viktigt då igenkännandet 
skapade en känsla av trygghet. 
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_________________________________________________________________________ 
 
Music is something that affects every person one way or another and it has been used as 
therapy since 1500 B.C. Even though it has a long history it is still not a common nursing 
intervention. Almost everyday the nurses meet patients with different states of anxiety. 
Former research shows that music has effect on anxiety, but there is not much described 
about nurses’ experiences of using music in nursing and how it affects on their work 
environment. The aim of this study was to describe nurses’ experiences of using music as a 
complementary nursing intervention on patients’ anxiety and how music affect nurses’ 
work environment in Day surgery/Intensive Care Unit. Data collection was made through 
interviews with nine nurses. The interviews were audio recorded, written out and a 
qualitative content analysis was made of the text. Three different kinds of themes were 
seen: music’s effect on anxiety and wellbeing, choice of music and music’s effect on 
nurses’ work environment. The result shows that music is experienced as a positive nursing 
intervention and it also seems to affect the work environment in a positive direction. The 
patients own choice of music was important because it is familiar and creates a feeling of 
security. 
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INLEDNING 

Musik påverkar våra sinnesstämningar, men om upplevelsen är positiv eller negativ är en 
subjektiv värdering. Då antalet korta vårdtider inom kirurgi ökat och där inskrivning och 
utskrivning sker under samma dag, inom så kallad Dagkirurgi, ges det mindre tid till att 
förbereda patienterna för undersökning och behandling, vilket kan leda till ökad oro hos 
patienterna. Detta gör att sjuksköterskor behöver få förstärkta strategier och resurser för att 
hjälpa patienterna att förebygga oro (Cooke, Chaboyer & Hiratos, 2005). Under senare år 
har intresset för att använda musik, i samband med vård, som ett komplement till 
farmakologisk behandling ökat (Cardozo, 2004). Det finns en del forskning gjord på 
patienter och deras upplevelser av musik i omvårdnaden (Augustin & Hains, 1996; Lee, 
Chung, Chan & Chan, 2005; Lukas, 2004). Mycket tyder på att musiken har en lindrande 
effekt på oro och att man, genom bland annat musiken, skulle kunna skapa en bättre miljö 
för patienterna under deras korta men intensiva vistelse på dagkirurgen (Berndtzon, 2001). 
Vad som tycks saknas inom forskningen är sjuksköterskors erfarenhet av att använda sig 
av musik i vårdarbetet. Kanske kan även den farmakologiska förbrukningen minska genom 
att använda musik som behandlingsform. Detta arbete beskriver sjuksköterskors erfarenhet 
av att använda musik som en komplementär behandling av patienters oro samt hur musiken 
inverkar på sjuksköterskornas arbetsmiljö. Studien genomfördes på en dagkirurgisk 
avdelning och en Intensivvårdsavdelning (IVA) på ett sjukhus i Västsverige. Dessa två 
avdelningar har ett nära samarbete där personalen roterar mellan de två avdelningarna, och 
de har sedan några år tillbaka använt musiken i patienternas behandling. Detta innebär att 
berörda informanter är väl förtrogna med arbetsuppgifterna på dessa avdelningar och har 
erfarenhet av musiken i omvårdnaden. Förhoppningen är att denna kunskap ska kunna 
hjälpa sjuksköterskor att hitta bra strategier för att i sitt dagliga arbete kunna hantera 
patienters oro.  
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BAKGRUND 

Musik 
Ordet musik härrör från det grekiska ordet mousik som betyder musernas konst. Muserna 
var sångens, musikens och poesins gudinnor i den antika grekiska mytologin 
(Nationalencyklopedin, 2007). Musik definieras som ett komplex av expressivt organiserat 
ljud komponerat av nyckelelement som rytm, tonläge, harmoni och melodi (Lee et al, 
2005). Musiken har haft stor betydelse världen över redan långt före Kristi födelse. Man 
ansåg att ljudet var kärnan och kraften i livet. Hinduerna kallade denna kraft ”Om”, 
Egyptierna såg ljudet som ”guds ord” medan kineserna såg det som ”den gudomliga 
energin i perfekt harmoni”. Den grekiska guden för läkande och musik, Apollo och hans 
tjänare Orpheus, använde musiken i terapeutiskt syfte. Det gjorde även Homeros och 
Platon, men det var Zenocrates och Arion som var de första att använda musik regelbundet 
som terapeutisk åtgärd (Biley, 2000). Nilsson (2001) skriver att man redan 1500 f. Kr 
använde sig av musik. Egypterna gjorde det för att öka fertiliteten, medan Greker och 
Romare använde den för att skapa harmoni mellan kropp och själ. Under renässansen 
påvisade man att olika typer av musik påverkade andningsfrekvensen, blodtrycket och 
matsmältningen.  
 
Musik är ett globalt språk som kan förstås av alla oavsett ålder, kön, ras, religion eller 
nationalitet. Musiken har fler anhängare än de som talar mandarin, engelska, hindi, spanska 
och alla andra språk tillsammans. Musiken talar till alla människor, men även djur. Fåglar 
skapar den, ormar tjusas av den och valar och delfiner sjunger för varandra (Campbell, 
1998). 

Musikens inverkan på kroppen 

Cardozo (2004) skriver att musik strömmar in genom öronen och förmedlas sedan vidare 
som impulser till hjärnan. Impulserna från ett smärtpåverkat område i kroppen förmedlas 
också till hjärnan men kan blockeras med hjälp av musiken. När patienten får lyssna på 
musik sker en ökad frisättning av endorfiner, kroppens egna smärtlindrare, samtidigt som 
nivån av kortisol (stresshormoner) sjunker. Samma författare menar att stimuleringen av 
hörseln är en form av komplementär terapi, som inte bara ökar livsglädjen hos patienten 
utan också gör miljön för sjukvårdspersonalen mer behaglig. Vidare skriver Cardozo att 
det finns läkare som tror att musiken kan fungera som en drog då man i tidigare studier 
funnit att klassisk musik som spelats på IVA under 30 minuter gav samma effekt som 10 
mg Diazepam. 
 
Musik och musikterapi kan inverka på patienten både fysiskt, psykiskt och emotionellt 
(Kemper & Danhauer, 2005). De visar att i forskning på djur ger musiken fysiologiska 
effekter genom förändringar i den laterala temporala loben samt i rörelsecentrat. Man 
kunde bland annat påvisa ett samband mellan en stabil rytm i musiken och 
andningsmönster. Heitz, Symreng och Scanman (1992) refererar till Cook (1981) som 
säger att tonläget aktiverar det autonoma nervsystemet, där ett högt tonläge skapar 
spänning medan ett lågt tonläge skapar avslappning. Hög volym (>130dB) kan skapa 
fysisk smärta, men det är tempot som har den största betydelsen på det psykologiska svaret 
av musiken. En takt på runt 70 slag per minut har en lugnande inverkan. 
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Val av musik 

McCraty, Barrios-Choplin, Atkinson och Tomasino (1998) och Cooke et al (2005) menar 
att i valet av musik ska patienternas egna önskemål i första hand respekteras. I valet av 
musik finns en stor variation vad det gäller individuella och kulturella aspekter. Oberoende 
av musikval kan man ändå se en fysiologisk effekt. I en studie av McCraty et al (1998) fick 
vuxna och tonåringar lyssna till fyra olika musikkategorier: klassisk-, rock-, New Age och 
musik designad för ökat välbefinnande. Resultatet visar att klassisk musik minskar 
spänningar men hade liten effekt på övriga känslor. Rockmusiken gav en ökad känsla av 
fientlighet, utmattning, sorg och spänningar. Med New Age musik sågs en tydlig ökning 
vad gäller avspänning men också en tydligt minskad aggression. Den designade musiken 
var den som hade mest gynnsam effekt på patienterna. 

Musik i omvårdnaden 

Musik som komplement till farmakologisk behandling kan vara en värdefull icke invasiv, 
ej tidskrävande, billig, säker och effektiv terapeutisk omvårdnadsåtgärd för att minska oron 
och stressen hos svårt sjuka människor. Musiken gör att patienten slappnar av och kopplar 
bort sin uppmärksamhet från oron och smärtan (Cardozo, 2004). I en studie på män som 
skulle genomgå en Trans Uretral Resektion av Prostata (TURP) framkom det att musik 
hade stor påverkan på symtom som tyder på oro och då i huvudsak på blodtrycket (Yung, 
Chui-Kam, French & Chan, 2002). Kain et al (2004) har i sin studie om barns oro inför 
operation kommit fram till att musiken inte hade någon direkt effekt. Däremot visade det 
sig att olika musikterapeuters kunskaper och agerande hade olika inverkan på barnets oro. 
 
Cooke et al (2005) anser att musik på avdelningen är ett mycket enkelt sätt för att berika 
miljön inom dagkirurgin då det har en lugnande inverkan. I tidigare studier (Cooke et al, 
2005; Henry, 1995) såg man att oron minskade lika mycket hos både män och kvinnor, och 
man kunde inte påvisa någon skillnad i att olika operationer skulle ge olika mycket oro. 
Hos de patienter som hade valt musik själva såg man en tydlig förbättring i form av 
minskad oro, ökad trygghet och bättre välbefinnande. Berndtzon (2001) fann att musiken 
sågs som positiv då tystnaden kunde uppfattas som besvärande. Patienterna kände sig 
avslappnade även om de inte alltid kände sig uttalat oroliga.  
 
Lee, Henderson och Shum (2004) fann att den grupp som inte fick lyssna på musik 
uppvisade högre grad av oro och stress än de som fick lyssna på musik innan ingreppet. De 
som fick lyssna till egen vald musik i en vilstol visade på lägre stressnivåer än de som 
blivit erbjudna att delta i relaxerande åtgärder. Däremot kunde man inte se någon skillnad i 
blodtryck, puls och andningsfrekvens mellan grupperna. Heitz et al (1992) har i sin studie 
om musikens inverkan i ett postoperativt skede funnit att 80 % av de patienter som fick 
lyssna på musik kände sig mer avslappnade under den första postoperativa dagen och 66 % 
kände sig mindre oroliga. När de tillfrågades en månad senare uppgav 69 % att de känt sig 
mer avslappnade och 54 % att de var mindre oroliga i samband med operationen. Alla som 
fått lyssna på musik sa att om de fick välja att lyssna på musik igen vid operation skulle de 
göra det. 
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Oro 
Oro är vanligt bland inlagda patienter och är något sjuksköterskor nästan dagligen stöter på 
i omvårdnaden (Cardozo, 2004).  
 
Oro definieras enligt Carpenito (1997):  

 
”Anxiety: A state in which the individual/group experiences feelings of 
uneasiness (apprehension) and activation of the autonomic nervous 
system in response to vague, non-specific threat” (s. 125) 

 
Det har bedrivits en mängd forskning i ämnet oro och rädsla. Skillnaden i 
diagnostiseringen beror på om man kan identifiera hotet eller inte. Om identifieringen är 
möjlig diagnostiseras det som rädsla, om det inte är möjligt, är diagnosen oro (Carpenito, 
1997).  
 
Planerade kirurgiska ingrepp kan vara källan till många olika typer av hot, som till 
exempel hot mot individens hälsa, värderingar och säkerhet. Dessa hot kan ge en vag 
känsla som sträcker sig från mild olust till panik. Att identifiera detta som enbart oro 
relaterat till det kirurgiska ingreppet är allt för enkelt. En del av denna reaktion är ren 
rädsla vilket kan tränas bort genom information i ämnet. Eftersom situationen är 
oundviklig måste sjuksköterskor vara medvetna om reaktionen och dessutom kunna 
medverka till patienters bearbetning av oron (Carpenito, 1997).  

Omvårdnadsmiljöns betydelse 
Florence Nightingale (1820-1910), som en gång började utbilda sjuksköterskor i England, 
ansåg att miljön hade väldigt stor betydelse för tillfrisknande och välbefinnande hos 
patienterna (Jahren Kristoffersen, 1998; Wikström, 2003). Nightingale ([1860] 1954) 
beskrev betydelsen av att skapa en terapeutisk miljö för patienten, att vårda patienten med 
empati och att hjälpa patienten att återfå sitt oberoende som viktiga principer i 
omvårdnaden. Dessa principer har bevarats och vidareutvecklats och anses än i dag som 
viktiga. Nightingale såg musiken som något utomordentligt betydelsefullt för patienterna, 
hon införde bland annat musik och sång på ett flertal sjukhus i London. Nightingale 
menade att musiken har förmåga att avleda uppmärksamheten från mindre trevliga tankar 
och känslor, men att effekten bara kvarstår så länge man lyssnar till musikstycket 
(Wikström, 2003). Men det var inte all musik som var bra. Hon ansåg t ex att pianomusik i 
vissa sjukdomstillstånd kunde vara direkt skadligt. Även färger och ljus ansåg hon vara 
viktigt. Ljuset har positiv effekt på både sinnet och själen. Kunde inte patienterna se ut 
genom fönstret från sängen var det viktigt att sängen flyttades så att det skulle kunna ske. 
Genom att flytta sängen sker också en variation vilket skulle kunna förhindra en depression 
relaterad till monotoni (Nightingale, [1860] 1954). 
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Dagkirurgi 
Dagkirurgi innebär att patienterna kommer in på sjukhuset, får behandling eller opereras 
och lämnar sjukhuset samma dag (Vårdguiden, 2007). Under de senaste 20 åren har 
dagkirurgiska ingrepp ökat markant. Detta ses främst i Europa, Australasien (Australien, 
Nya Zeeland och Nya Guinea) och Nordamerika. Dagkirurgi är kvalificerad vård som är 
mycket kostnadseffektiv men den har ännu inte nått full potential. För att detta ska kunna 
utvecklas krävs det att anestesiologer, kirurger och sjuksköterskor samarbetar och 
utvecklar sin yrkesfärdighet. Dagkirurgin bör även ha sin egen operationssal, avdelning, 
reception och personal (Jarrett, 2001). 

Intensivvårdsavdelning (IVA) 
Intensivvård innebär övervakning av patienter med sviktande, eller som riskerar svikt av 
vitala livsfunktioner. Med vitala funktioner avses i första hand andning och 
blodcirkulation, men innefattar också medvetandet, vätske- och syrabas balansen och 
kroppens ämnesomsättning. Intensivvård kräver specialutbildad personal med avancerad 
medicinsk teknik för övervakning och behandling hela dygnet (Nationalencyklopedin, 
2007). 

PROBLEMFORMULERING 

Av erfarenhet och tidigare forskning (Nilsson, Unosson & Rawal, 2005) vet vi att musiken 
påverkar oss emotionellt, fysiologiskt och psykologiskt. Ändå används inte musiken inom 
omvårdnaden som ett komplement till farmakologisk behandling i så stor utsträckning att 
den är allmänt vedertagen, trots forskning som visar på en positiv effekt. I dagens 
kostnadsmedvetna samhälle läggs dessutom mycket energi på att göra besparingar. Att 
använda musik som komplement till farmakologiska preparat skulle kunna minska 
kostnaderna då musik är ett relativt billigt alternativ. Ett minskat användande av 
anxiolytika kan leda till mindre risk för biverkningar vilket i sin tur kan leda till mindre 
påfrestning både för patienter och för vårdgivare. Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av 
musikens inverkan på patienters oro? Det finns mycket forskning om musikens inverkan på 
patienter, som till exempel Augustin och Hains, 1996; Giaquinto, Cacciato, Minasi, 
Sostero och Amanda, 2006 beskriver, men det är inte så mycket publicerat om 
sjuksköterskans erfarenheter av att använda musik som komplementär omvårdnadsåtgärd. 
Det finns heller inte mycket beskrivet om och hur musiken inverkar på sjuksköterskors 
arbetsmiljö.  

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda musik som 
komplementär behandling av oro samt hur musiken inverkar på sjuksköterskors arbetsmiljö 
inom Dagkirurgi/IVA.  
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METOD 

Ansats 
I studien har en kvalitativ ansats valts. Med kvalitativ ansats menas att man på ett öppet 
sätt försöker tolka beskrivningar och förstå situationer i den studerades livsvärld (Kvale, 
1997). Kvalitativ forskning involverar enligt Polit och Hungler (1995) det systematiska 
insamlandet och analyserandet av ett subjektivt berättat material. Med kvalitativ studie 
menar Leininger (1985) en metod eller teknik för att observera, dokumentera, analysera, 
och att tolka attribut, mönster, karaktärer och meningen med ett specifikt sammanhang 
eller gestaltade finesser och fenomen. Polit (1996) skriver att kvalitativ data är i icke 
numerisk form och att variablerna inte kan översättas till siffror, det vill säga, data som inte 
innehåller kvantitativ information. Streubert Speziale och Carpenter (2003) menar att en 
kvalitativ studie är en accepterad, meningsfull och en viktig metodisk ansats för 
utvecklandet av kärnan i omvårdnaden. Munhall (2007) tycker inte att man ska ge en rak 
definition på vad kvalitativ forskning innebär. Detta skulle innebära en begränsning och 
samtidigt styra forskare till en formula, vilket vore raka motsatsen till vad kvalitativ 
forskning innebär. Istället ges olika förslag på hur kvalitativ forskning sker i praktiken. Att 
”inte förmoda genom förutfattade meningar” (a a sid. 4) är enligt henne ett av många 
exempel på vad kvalitativ forskning går ut på. Munhall menar också att kvalitativ 
forskning i allra högsta grad är vetenskaplig då den, genom den egna paradigmfilosofiska 
värdegrunden, bygger sitt innehåll på en egen världssyn och att metoden blir sann genom 
egna tankar och värderingar. 

Urval  
Studien bygger på nio intervjuer med sjuksköterskor som jobbar på Dagkirurgen/IVA på 
ett sjukhus i Västsverige. Urvalskriterierna var sjuksköterskor som jobbar på avdelningar 
där musik används som ett komplement till den farmakologiska behandlingen, samt 
frivillighet att delta i studien. Kontakt togs med enhetschefen på en Dagkirurgisk avdelning 
på det utvalda sjukhuset. Efter godkännande från denne skickades förfrågan via e-post till 
sjuksköterskor på avdelningen. Informationen har också delgivits till den fackliga 
företrädaren på avdelningen. Sjuksköterskorna kunde själva bestämma tid för intervju. 
Båda könen var representerade och åldern varierade mellan 35 till 50 år. 
Arbetslivserfarenheten som sjuksköterskor varierade från ett par år upp till 23 år. Samtliga 
hade specialistutbildning inom intensivvård. 

Datainsamling 
Datainsamling gjordes via intervjuer med halvstrukturerade frågor. Halvstrukturerade 
frågor är enligt Kvale (1997) en rad teman och förslag till relevanta frågor. Det finns 
möjlighet till att göra förändringar vad gäller frågans form och ordningsföljd om detta 
behövs för att följa upp informanternas svar och berättelser. 
 
En intervjuguide upprättades (se Bilaga 1). Det är en skriftlig förteckning över intervjuns 
frågeområden, ordnade i den följd som frågorna ska ställas under intervjun. Det första 
steget i en intervju är att informera. Här skedde en noggrann beskrivning av ramarna som 
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till exempel tiden, på vilket sätt intervjun dokumenteras, hur resultatet kommer att 
användas och hur den intervjuade kan ta del av resultatet. Här gavs också information om 
vilka etiska regler som gäller för arbetet som tystnadsplikt, konfidentialitet och vilka som 
har tillgång till det dokumenterade materialet. Det är viktigt att den intervjuade blir 
medveten om rätten att kunna avbryta sitt deltagande, förstått uppgiften samt är införstådd 
med syftet för intervjun. Detta är avgörande för studiens tillförlitlighet (Lantz, 1993). 
Intervjuguiden innefattade tre huvudfrågor med följdfrågor för att få ett ytterligare djup i 
svaren.  
 
En pilotintervju genomfördes för att kritiskt granska intervjuguiden för att se om frågorna 
fungerade och för att analysera intervjutekniken innan undersökningen fortsatte, samt 
eventuellt erhålla konstruktiv kritik från informanten. Vissa mindre justeringar av 
upplägget fick göras då det i pilotintervjun framkom att någon frågeställning saknade 
relevans för studiens syfte. Efter pilotintervjun transkriberades materialet till ett 
ordbehandlingsprogram så ordagrant som det var möjligt för att se att hela processen av 
intervjudelen fungerade. Svaren från pilotintervjun kom att användas i resultatet då 
kommande intervjuer i övrigt hade samma frågor. Intervjuerna genomfördes under en och 
en halv vecka och varade mellan 10-15 minuter. De spelades in på en digital diktafon och 
transkriberades därefter. 

Dataanalys 
En kvalitativ innehållsanalys har gjorts av de utskrivna intervjuerna. Med innehållsanalys 
menas att nedskriven data tolkas och därefter grupperas meningar och idéer som påminner 
om varandra. Syftet med en innehållsanalys är att identifiera nyckelteman i texten 
(Burnard, 1996). 
 
Analysfasen började redan under intervjun då intervjuaren tolkade vad som sades och hur 
informanten förmedlade informationen (Kvale, 1997). Textmassan i varje intervju lästes 
flera gånger för att få en känsla av helhet. Författarna analyserade först varje intervju var 
för sig och markerade text som ansågs vara viktig. Texterna jämfördes sedan och 
författarna fann att de var överens om vad som var viktigt i texten. Data som ansetts 
överflödig och inte svarat på studiens frågeställningar och syfte förkastades för att lättare 
kunna hantera materialet. Återstående textmassa sammanställdes och bearbetades. Därefter 
identifierades olika teman och subteman i texten. Genom att bilda tema och subtema som 
avspeglar helhetens innehåll blir beskrivningen av fenomenet överskådligt (Lantz, 1993).  
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Etiska aspekter 
I samband med forskning där människor ingår finns det etiska riktlinjer man bör ta hänsyn 
till, bland annat informerat samtycke och konfidentialitet. De etiska riktlinjerna bör man 
som forskare ha i åtanke under hela tiden som studien pågår (Kvale, 1997).  
 
Enhetschef, informanter och facklig företrädare på avdelningen fick muntlig och skriftlig 
information om deltagande i studien (se bilaga 2 och 3). Det informerades om frivillighet 
och konfidentialitet och möjligheten att avbryta sitt deltagande när som helst under studien. 
Sjuksköterskorna fick i samband med intervjuerna skriva på ett intyg om att de fått 
information och var villiga att delta i studien (informerat samtycke). Informerat samtycke 
innebär att man informerar undersökningspersonerna om undersökningens syfte, hur den är 
upplagd och om risker och fördelar som kan vara förenade med deltagande i studien. Det 
informerade samtycket innebar även information om att det är frivilligt deltagande och 
man har rätt att dra sig ur när som helst under tiden studien pågår. Konfidentialitet inom 
forskningen betyder att data som kan identifiera undersökningspersonerna inte kommer att 
redovisas (Kvale, 1997). 
 



 9 

RESULTAT 

Resultatet bygger på sammanställning av de nio intervjuer där sjuksköterskor fick berätta 
om sina erfarenheter av att använda musik som komplementär behandling av patienters oro 
samt hur musiken inverkar på sjuksköterskors arbetsmiljö, och presenteras utifrån tre 
teman med tillhörande subteman (Se fig.1). Resultatet styrks med citat från samtliga 
intervjuer. 
 
 
Fig. 1: Teman och subteman 

 

Musikens inverkan på oro och välbefinnande 
    

Valet av musik  
Musikstil 
Valfrihet 

 

Musikens inverkan på sjuksköterskornas arbetsmiljö 
 

 
 
Musikens inverkan på oro och välbefinnande 
I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde musiken som en positiv åtgärd för att 
behandla oro och att nästan alla patienter är oroliga. Tecken på att patienterna är oroliga 
kan sjuksköterskorna se genom bland annat förändringar i blodtryck och puls. Även om 
patienten inte själv påstår sig vara orolig kan oron tydas genom kroppsspråket, men detta 
är något som kommer med arbetslivserfarenheten, den så kallade ’kliniska blicken’. 
  

”Man har inte ro i kroppen. Och det är ganska vanligt om man legat länge på 
intensivvårdsavdelning att det kan bli en period av stress … man är rastlös, 
kan inte vila.” 

 
Det råder en delad uppfattning bland sjuksköterskorna om man verkligen kunde se att puls, 
blodtryck och andningsfrekvens påverkades i relation till musiken. De tyckte inte alltid att 
det var mätbart eller ansåg sig sakna erfarenhet om det. En av sjuksköterskorna tyckte sig 
tydligt kunna se att musiken hade en positiv inverkan på oron. 

 
”Det är dels de parametrarna som vi mäter, puls, blodtryck och 
andningsfrekvens ser man att de minskar …” 

 
En annan sjuksköterska uttrycker sina erfarenheter om musikens inverkan med att 
patienten blir lugnare eller att andningsfrekvens går ner.  

 
”Det kanske kan vara att andningsfrekvensen som går ner, att kroppen blir 
avslappnad, att man inte ligger och vänder och vrider på sig, man kanske 
blundar och ser avslappnad ut.” 
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Sjuksköterskorna påtalar också vikten av att kunna se när patienterna inte uppskattar 
musiken som spelas. Detta för att inte patienterna ska utsättas för onödigt lidande. 

 
”Dom gånger man märker att patienten bli orolig utav det här, då stänger man 
ju av, så att det få man ju liksom en känsla för, när man tittar på parametrar, 
det kan ju vara puls, blodtryck och ansiktsuttryck som säger att det här var ju 
inte alls bra.” 
 

Det framkom att sjuksköterskorna upplevde att patienterna finner det behagligt att ligga 
och lyssna på musiken, att de blir lugna av det. Musiken gör också att de kan avskärma sig 
från de andra patienterna.   

 
”Jag tänker på en patient som låg här väldigt länge, som … som ju stunder 
hade musik på och han var ju lugn och kunde liksom … ja du vet, liksom sjönk 
in i sig själv… slappna av betydligt.” 
 

Det visade sig också att sjuksköterskorna upplevde att användandet av farmakologiska 
preparat till patienterna minskat i samband med att musik spelats. Musiken gör att de 
slappnar av och kräver inte lika stor mängd lugnande läkemedel.  

 
”… musiken gör att de kan slappna av, de blir mer harmoniska, dom behöver 
inte samma mängd sederande läkemedel utan musiken blir den sederande 
effekten för dem.” 

 
Men det upplevs dock som att man inte alltid kan sätta musiken i relation till den lugnande 
effekten utan det är en ren farmakologisk verkan… 
 

 ”Är patienten så nervös att den vill ha en lugnande tablett innan, då tror jag 
inte att det hjälper med musik, bara musik. Så effektiv tror jag inte musiken 
är.” 

 
… eller att det är en kombination av god omvårdnad, musik och farmakologisk behandling. 
 

”dom lugnar ner sig, slappnar av och oron minskar, det är ju dom bitarna som 
man kanske ser, att framför allt blodtrycket sjunker /…/  när dom får lyssna till 
musik i kombination med till exempel taktil massage.” 

 
Däremot kunde alla ge exempel på där patienterna själva uttryckt om musiken varit en 
positiv eller negativ upplevelse i omvårdnaden. De flesta såg det som en positiv 
upplevelse, de tyckte det var trevligt med musiken som bakgrund. 
 

”Någon säger något ibland och då är det ofta positivt, att -Vad trevligt att ni 
har musik på. Det är sällan någon säger något negativt att -Ni får stänga av.” 
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Valet av musik 
Musiken som spelades på avdelningarna är instrumental och har en takt som ligger nära 
människans vilopuls, ca 60-80 slag per minut. Tanken med detta är att patienterna inte ska 
kunna analysera sången och texterna utan bara lyssna med, och att de ska känna att de inte 
missat något av musiken när de återigen vaknar efter operation. Det kan vara klassisk 
musik eller musik framtagen i syfte att vara rogivande. Patienterna kan inte alltid välja om 
de vill lyssna eller inte, men de har möjlighet att ta med sig sin egen musik i mp3 eller 
liknande.  

Musikstil 

Sjuksköterskorna menade att det var svårt att svara på om det går att se någon skillnad i om 
olika typ av musik har olika inverkan på oron. De upplevde ändå att den lugna och 
rogivande musiken som spelades hade en lugnande inverkan, fram för allt äldre patienter 
hade lättare för att slappna av. Sjuksköterskorna ansåg att patienternas egna val hade stor 
betydelse. Patienter som får lyssna till sin egen musik blir mer harmoniska och har lättare 
för att slappna av. Även de patienter som valde att lyssna på hårdrock kunde uppvisa 
tecken på att musiken hade en positiv inverkan på oro.  
 

”det kommer jag ihåg en ung kille som vi hade, som hade skadat sig i en 
trafikolycka. Han var väldigt medvetandesänkt och han älskade rockmusik. 
När man satte på musiken så steg blodtrycket och pulsen först men sen efter ett 
tag då liksom när han kände igen sin egen musik, då såg man ju att puls, 
blodtryck och andningsfrekvens sjönk…” 

Valfrihet 

Valfrihet innefattar dels valet att kunna lyssna på musik om man vill och att kunna välja 
vilken sorts musik man som patient vill lyssna på. Musik som går ut i högtalare blir svårare 
att välja bort. Patienterna kan då inte välja vilken musik de vill lyssna på såvida de inte tar 
med sig sin egen musik i mp3 eller liknande. Det är sällan personalen hört att någon patient 
önskat att musiken ska stängas av, däremot kan det ibland förekomma önskemål om att 
skifta skiva då det upplevts upprepande. Det finns möjlighet att låna cd-spelare och 
hörlurar för att kunna lyssna på den musik som patienten själv önskar. Då patienterna inte 
alltid själv kan förmedla sig kan anhöriga bli ombedda att ta med musik som de vet att 
patienten tycker om att lyssna på hemma. Här blir igenkännandet en trygghetsfaktor som 
skapar lugn. 
 

”… varit lite oroliga innan och dom får liksom höra på sin egen musik, det 
dom vill lyssna på, att dom blir lugnare när det är något dom känner igen.” 
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Att inte kunna välja musik eller välja bort musiken kan ge en negativ effekt hos dem som 
vanligtvis inte tycker om att lyssna på den sortens musik. Det kan också inkräkta på det 
egna kontrollbehovet över situationen där musiken kan utgöra ett hinder. Det är oftast 
yngre patienter som väljer att ta med sin egen musik. 

 
”Yngre människor tycker det är stressande med den musiken som spelas. 
Mycket kanske för att dom inte kan personifiera den till sin egen musikform 
utan tycker den är vedervärdig.” 

Musikens inverkan på sjuksköterskornas arbetsmiljö 
Då musiken spelades i högtalare är det inte bara patienternas omvårdnadsmiljö utan även 
sjuksköterskornas arbetsmiljö som påverkas. Musiken som spelas i bakgrunden gör att 
miljön blir lugn och behaglig att vistas i. Avslappnad personal ger positiv inverkan på 
omvårdnaden. 
 

”… hela omvårdnadsbiten och musiken och allt ihop, att vi har en harmonisk 
stämning. Att personalen är lugn och fin och slappnar av, och det speglar hela 
arbetssättet.”  

 
Det visade sig att även sjuksköterskorna påverkades på olika sätt av musiken som spelades. 
De tyckte att det var positivt att ha musiken i bakgrunden. Den gör att det blir lättare att 
varva ner mot slutet av dagen, de känner sig lugna och avslappnade och det ger en 
avstressande miljö att jobba i.   
 

 ”Det är rogivande och avstressande, det är en avstressande miljö att jobba i 
musiken.” 

 
”… ibland lyssnar man inte på den. För den, den liksom, den harmoniserar så 
i tonerna och så där, så att den bara liksom flyter in…” 

 
Sjuksköterskorna påtalar också att det ibland skulle vara skönt med musik som det är lite 
mer fart i så att de piggnar till lite. Musiken gör att de omedvetet blir trötta vilket de känner 
av i slutet på arbetsdagen. 
 

”Ibland skulle man vilja ha lite mer fartig musik för att liksom komma igång 
lite mer. Man kan bli lite trött, och man känner att man skulle vilja vara lite 
mer på när man känner att man själv är lite trött.” 

 
Men det finns även de som tycker att det är jobbigt att hela tiden ha musiken i bakgrunden. 
De upplever att det är stressande, att det blir tjatigt och att det ändå är tillräckligt med ljud 
runtomkring. Den musiken som spelas är inte av den genren som de spelar hemma. 
 

”Jag kan inte vara där länge innan jag blir irriterad på den musiken. Ja, jag 
har jättesvårt att lyssna på den musiken. Det gör mig stressad…” 
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Det kan även hända att sjuksköterskorna stänger av musiken då det blir för tröttsamt att ha 
den på. 
 

”Och ibland kan jag gå och stänga av, att nu får det vara nog, kanske på 
eftermiddagen att nu räcker det. Och då går ju patienterna miste om den 
också.” 

 
Miljön på en avdelning med avancerad vård, kan ibland uppfattas som väldigt högljudd 
med apparater som låter och personal som pratar eller springer i korridorerna. Musik i 
bakgrunden kan göra miljön lugnare likväl för patienten som för personalen.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Urvalskriterierna i studien var att sjuksköterskorna skulle arbetar på en avdelning där 
musiken används som ett komplement till den farmakologiska behandlingen mot oro, och 
att deltagandet var frivilligt. Då studien riktar sig mot Dagkirurgi/IVA gjordes intervjuerna 
med specialistsjuksköterskor. Detta förhindrar dock inte att musiken även kan användas 
inom allmänsjuksköterskans kompetensområde då det är en enkel omvårdnadsåtgärd att 
använda sig av vid såväl den basala som den specifika omvårdnaden. Båda könen var 
representerade med övervägande del kvinnor, men det har troligtvis inte påverkat 
resultatet. 
 
Datainsamlingen skedde genom nio intervjuer med halvstrukturerade frågor. Andra 
tillvägagångssätt vid kvalitativ studie kan vara observation eller enkät med öppna frågor. 
Intervjun ansågs vara mest lämpligt då den korta tiden skulle ge en begränsning för 
observationsstudie. Det skulle också bli svårt att observera sjuksköterskors erfarenhet av 
att använda musik. Enkätstudien valdes bort då det troligen inte skulle ge samma djup i 
svaren som var önskvärt. Vid en intervju finns möjlighet till att ytterligare förklara eller 
ställa följdfrågor om så behövs för att tydliggöra det som sagts.  
 
Då författarna först analyserade texten var för sig och fann likvärdiga betydelser i 
meningarna stärktes validiteten i studien. I en kvalitativ studie räcker det inte med enbart 
observationer för att nå ett resultat. Man måste efter en observation även kunna reflektera 
(van der Peet, 1995). Att reflektera och diskutera är något som har präglat hela denna 
studie. Enligt Nightingale ([1860] 1969) var förmågan att kunna observera och reflektera 
något som en sjuksköterska behövde träna på. Hon skriver i sin bok: 
 

”…if you cannot get the habit of observation one way or another, you had 
better give up the being a nurse, for it is not your calling, however kind and 
anxious you may be.” (s. 113) 

 
Intervjun började med inledande bakgrundsfakta om informanterna som innefattade 
utbildning, ålder och hur länge de jobbat med musik i omvårdnaden för att se vilken 
bakgrund och förförståelse informanten hade. Efter detta ställdes frågor om bland annat 
deras erfarenhet av hur musiken inverkar på patienters oro. Informanterna fick själva sätta 
upp tider som passade och författarna rättade sig därefter. Några av intervjuerna skedde 
med kort varsel men det uppfattades ändå som att informanterna känt sig förberedda och 
kunnat ge väl genomtänkta svar. Intervjuerna skedde i en lugn och avskiljd miljö på 
arbetsplatsen under arbetstid. Det är också vår uppfattning att samtliga intervjuer kändes 
avslappnade och informanterna verkade trygga i att delge sina erfarenheter. Att 
informanterna svarar som de tror att intervjuaren vill går inte att bortse från. Detta fenomen 
innebär att vetskapen om att man är medverkande i en studie kan göra att svaren i intervjun 
omedvetet anpassas av informanten (Polit & Hungler, 1995). 
 
I arbetet med datainsamling och analys är det omöjligt att helt bortse från den egna 
förförståelsen. Den egna förförståelsen är skapad utifrån artiklar vi läst om i tidigare 
forskning och vårt eget stora intresse för musik. Egen erfarenhet av att använda musik i 



 15 

omvårdnaden finns, framför allt inom demensavdelningar, men då har den främst använts 
för stimulering och aktivering. Däremot saknas praktisk erfarenhet av arbete inom 
Dagkirurgi/IVA. 
 

Resultatdiskussion 
Musiken har funnits med i omvårdnaden sedan långt tillbaka i tiden. På avdelningen har 
musiken använts i en mer strukturerad behandlingsform sedan början av 2000-talet. Genom 
att spela musik i högtalare skapas en harmonisk stämning på hela avdelningen. Även om 
musiken är riktad till patienterna inverkar den även på sjuksköterskornas arbetsmiljö. I 
denna studie framkom det att bakgrundsmusiken har mestadels en positiv inverkan men 
den kan även skapa problem då det inte är alla som uppskattar den. 
 
Något som genomgående märktes i intervjuerna var att patienterna fick begränsad 
information om musiken. På Dagkirurgens hemsida ges information om att musiken har en 
positiv inverkan i samband med operation, här uppmanar de också patienterna till att ta 
med egen musik om så önskas. Detta är även något som skulle kunna informeras om i 
samband med kallelse till operation då alla inte har kunskap eller möjlighet att ta del av det 
som skrivs på Internet. En av informanterna berättade att det pågår ett arbete med att skapa 
en informationsfolder där information ges om musiken och om patientens möjlighet att ta 
med egen musik. Att inte bara informera om det medicinska, utan även hur och varför 
musiken används och möjlighet till att ta med sin egen musik, skulle kunna vara ytterligare 
ett steg för att hjälpa patienten att känna sig lugn och trygg. Likaså saknades en 
strukturerad plan för hur utvärdering och dokumentation av musik ska utföras. Några 
dokumenterade medan andra ansåg att det var svårt att utvärdera musikens effekt och 
därmed passa in det under ett sökord i dokumentationsprogrammet. 
 
Sjuksköterskorna tycker att det är positivt att använda musiken i omvårdnaden men har 
svårt att avgöra om det är musiken själv som gör patienterna lugnare, eller om det är 
musiken i kombination med omvårdnaden eller farmakologiska preparat som har den 
lugnande effekten. Detta trots tidigare forskning (Heitz et al, 1992) som tydligt visar att 
musiken har en positiv inverkan på oro. Om det farmakologiska bruket minskat råder 
delade erfarenheter. Vissa sjuksköterskor ser klart och tydligt en minskad förbrukning, 
medan andra anser att det är svårt att avgöra. Även här framkommer att det kanske inte är 
musiken själv som gett en minskad förbrukning utan snarare kombinationen med andra 
omvårdnadsåtgärder som till exempel taktil massage. Det är svårt att verkligen se om 
musiken har effekt då det inte utvärderas eller dokumenteras på ett strukturerat sätt. Ett 
problem kan vara att det i denna studie framkommer att det är sjuksköterskornas subjektiva 
upplevelse som avgör om musiken har en positiv eller negativ inverkan. 
 
Musiken tycks ändå ha en positiv inverkan vare sig det är musik skapad för att minska oro 
eller den musiken som patienten själv valt att lyssna på. McCraty et al (1998) fann att New 
Agemusik och musik designad för att skapa en känsla av lugn hade en positiv inverkan på 
välbefinnandet. McCraty et al (1998) och Cooke et al (2005) påtalar att det är patientens 
egna val av musik som bör prioriteras. Informanterna i denna studie delar denna erfarenhet. 
Sjuksköterskorna upplevde att musiken hade en positiv inverkan på oro oavsett vilken 
musik som spelades. Även när patienterna väljer musik som vanligen inte tillhör den typen 
som uppfattas som lugnande har sjuksköterskorna i denna studie ansett att den har en 
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positiv inverkan. Att rockmusiken skulle ge en känsla av ökad fientlighet och utmattning 
som McCraty (1998) studie tyder på, är något sjuksköterskorna i den här studien inte kan 
relatera till. Då patienterna önskat att få lyssna till exempelvis rock eller pop har 
sjusköterskorna ändå sett att patienterna blivit lugnare och mer medgörliga i omvårdnaden. 
Den eget valda musiken är något patienterna känner igen från vardagen vilket skapar 
trygghet.  
 
I forskning på hur musiken inverkar på oron spelas musiken under en begränsad tid (Cooke 
et al, 2005; Hayes, Buffum, Lanier, Rodahl & Sasso, 2003). Detta är något man tillämpar 
på IVA, där musiken ibland planeras in som aktivitet i Standardvårdplanen och spelas då 
under en begränsad tid för att inte ge för mycket stimulans hos dem som är svårt sjuka. Att 
musiken på Dagkirurgen spelades hela tiden blir ändå en form av tidsbegränsad upplevelse 
då dessa patienter endast befinner sig på avdelningen under en kortare tid.   
 
Musiken påverkade även sjuksköterskornas arbetsmiljö, kanske mer än vad författarna vid 
studiens början reflekterat över. Det finns mycket forskat om sjuksköterskors arbetsmiljö 
(Ylidirim, Ylidirim & Timucin, 2007; Alspach, 2007) men få vetenskapliga artiklar om hur 
musiken påverkar sjuksköterskorna. De flesta sjuksköterskorna upplevde musiken som 
behaglig och avstressande att arbeta i. Men det kan också innebära problem med musik i 
bakgrunden. Vissa sjuksköterskor uppskattade inte musiken och upplevde den som 
stressande, och det hände även att den stängdes av, vilket då medför att patienterna inte får 
ta del av musiken. Detta hindrar grundtanken med att spela musik som en bakgrund för att 
skapa ett lugn hos patienterna. Ibland önskar sjuksköterskorna att det är lite mer fart i 
musiken för att piggna till, men frågan är om det är sjuksköterskornas arbetsmiljö eller 
patienternas omvårdnadsmiljö som ska sättas i främsta rummet?  
 
För att undvika att musiken inte ska vara ett störande moment spelas den på en låg volym. 
Detta gör tyvärr att de som har nedsatt hörsel kan ha svårt att höra musiken. Att använda 
hörlurar till de patienter som önskar vore ett bra alternativ. Om det dessutom gavs 
möjlighet till radiokanaler med olika musikstilar skulle valet bli enklare för patienterna. 
Universitetssjukhuset Örebro är det första sjukhuset i Sverige som erbjuder just denna 
möjlighet att genom en intern radiokanal kunna spela lugn och avslappnande musik 
(Örebro Läns Landsting, 2007). 

Konklusion 
Resultatet av denna studie visar än en gång att musiken har en positiv inverkan på vården. 
Att belysa detta genom sjuksköterskors erfarenhet gav ännu mer tyngd till tidigare 
forskning i ämnet. Då ämnet är en subjektiv upplevelse kan det ibland var svårt att få fram 
mätbara resultat. Intentionen med denna studie var att ge mer utrymme för musik i 
omvårdnaden som en komplementär behandling, oavsett vilket vårdbehov patienten 
behöver.  
 
 
 
 



 17 

Implikationer för omvårdnad 
Resultatet av denna studie visar att musiken har en positiv inverkan i omvårdnaden. Ämnet 
musik i omvårdnad är också något som har diskuterats flitigt i massmedia på senare tid. 
Sång till exempel, har visat sig ha en lugnande inverkan. När man sjunger sätts kemiska 
processer i gång som frigör ett slags välbefinnandehormon som dämpar och skapar lugn 
och ro i kroppen. Förändringar i det medicinska tänkandet har gjort det möjligt att använda 
musik för att förbättra hälsan och höja livskvaliteten (Ruud, 2002). Att införa Kultur eller 
musik på recept skulle kunna vara ytterligare ett led i tillfrisknandet i samband med 
sjukhusvård eller primärvård. En motion lämnades nyligen in till Sveriges Riksdag som 
bygger på tidigare Folkhälsoförebyggande åtgärder som Fysisk aktivitet på recept/Fysisk 
aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FAR/FYSS). Om kultur är lika 
hälsosamt som motion bör detta givetvis också återspeglas inom vården. Detta skulle 
mycket väl kunna hjälpa patient och vårdpersonal att sprida de positiva erfarenheterna av 
musikens inverkan vidare (Sveriges Riksdag, 2007). 

Förslag till fortsatta studier 
Även om det idag finns mycket forskning om musik och dess inverkan inom omvårdnad 
behövs den fortfarande utvecklas. Framför allt behövs fler kvantitativa studier som visar ett 
resultat som är mätbart. Det behövs vidare forskning om hur olika musikstilar inverkar och 
hur stor betydelse det egna valet av musik har, samt vilken erfarenhet sjuksköterskor har 
inom området. Den farmakologiska aspekten är ett mycket viktigt ämne att forska vidare 
på eftersom det finns allt för få studier att tillgå där det farmakologiska bruket utvärderas i 
förhållande till musiken. Hur musiken inverkar på sjuksköterskors arbetsmiljö är också ett 
ämne för vidare forskning. 
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 I 

Bilaga 1 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda musik som komplementär 
behandling av patienters oro samt hur musiken inverkar på sjuksköterskors arbetsmiljö inom 
Dagkirurgi/IVA.  
 
Frågeställningar: 
Vilka erfarenheter har sjuksköterskan av musikens inverkan på patienters oro? 
Hur används musiken i omvårdnaden inom dagkirurgi/IVA? 
Kan man se objektiva resultat i behandlingsformen? 
Påverkar musiken sjuksköterskors arbetsmiljö? 
Upplever sjuksköterskorna en minskad förbrukning av farmakologiska preparat hos patienter som får 
lyssna till musik? 
 
Frågeguide 
 
Inledande information om studien 
Frivillighet, konfidentialitet, rätten att avbryta när som helst, möjlighet att ta del av resultaten. 
 
Bakgrundsfakta: 
Ålder 
Kön 
Utbildning 
År som sjuksköterska 
Antal år med erfarenhet av musik som komplementär behandlig 
 
Intervjufrågor: 
Kan du berätta om hur ni använder musiken i omvårdnaden? 

• Vilken typ av information ges till patienterna angående musiken innan planerad 
undersökning/ingrepp?  

• Hur ges informationen?  
• Väljer alla patienter att lyssna på musik? Varför/varför inte 

 
Kan du berätta om dina erfarenheter av musikens inverkan på patienters oro  

• I det preoperativa skedet? Ge gärna något exempel på patientfall. 
• Under operation. 
• I det postoperativa skedet. 
• Vilken typ av musik spelar ni? 
• Kan du se någon skillnad i minskad oro beroende på valet av musikstil? 

 
Ser ni några tecken på att musiken minskar oron hos patienterna, och i så fall hur? 

• Något sjuksköterskan kan iaktta?  (se eller mäta) 
• Ser ni en minskad förbrukning av farmakologiska preparat till patienter som får lyssna på 

musik?  
• Utvärderas effekten av musik? 
 

Hur upplever du själv musiken som spelas? 
• Påverkas du av musiken i ditt arbete och i så fall hur? 

 
Avslutande ord: Tackar för visat intresse. 
 



 II 

Bilaga 2 
Förfrågan om att få genomföra en studie om musikens inverkan på oro 

 

Bakgrund 
Musik påverkar våra sinnesstämningar, men om det är en positiv eller negativ upplevelse 
är subjektivt. Då de korta vårdtiderna ökat, och där inskrivning och utskrivning sker under 
samma dag, ges det mindre tid för att förbereda patienterna för undersökningen, vilket kan 
leda till en ökad oro hos patienterna.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda musik som 
komplementär behandling av oro samt hur musiken inverkar på sjuksköterskors arbetsmiljö 
inom Dagkirurgi/IVA.  
 
Studiens genomförande 
Datainsamlingen är tänkt att genomföras med hjälp av intervjuer som beräknas ta ca 30 
minuter. Hela intervjun kommer att spelas in, skrivas ut och analyseras. 
 
Urval  
Studien vänder sig till sjuksköterskor som har erfarenhet av att använda musik som 
komplement vid lindring av oro och är villiga att delta i studien. 
Deltagandet är helt frivilligt. De som intervjuas har rätt att avbryta under arbetets gång. 
 
Hantering av data och konfidentialitet 
Data i form av inspelningar och utskrifter kommer att förvaras och hanteras på ett 
hänsynsfull och säkert sätt. Endast undertecknade studenter och handledare kommer att ta 
del av det obearbetade materialet. Det redovisade materialet kommer att sammanställas så 
att det inte kan härledas till någon särskild person 
 
Hur resultatet kan erhållas? 
Det färdiga arbetet kommer att sändas till deltagande avdelningar samt finnas tillgänglig i 
elektronisk form på Biblioteket Högskolan Skövde. 
 
Ansvariga och ytterligare information 
 
Pierre Salkovits, student vid Högskolan Skövde XXXX-XXXXXX 
a05piesa@student.his.se 
 
Stina Lindskog, student vid Högskolan Skövde XXXX-XXXXXX 
a03stili@student.his.se 
 
Handledare: Britt-Marie Gunnarsson XXXX-XXXXXX 
 



 III 

Bilaga 3 
Förfrågan om deltagande i en studie 

 
Studier om musikens inverkan på oro 

 
Bakgrund 
Musik påverkar våra sinnesstämningar, men om det är en positiv eller negativ upplevelse är subjektivt. 
Då de korta vårdtiderna ökat, där inskrivning och utskrivning sker under samma dag, ges det mindre tid 
för att förbereda patienterna för undersökningen, vilket kan leda till en ökad oro hos patienterna.  
 
Syftet  
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda musik som komplementär 
behandling av oro samt hur musiken inverkar på sjuksköterskors arbetsmiljö inom Dagkirurgi/IVA.  
 
Tillfrågan om deltagande 
I studien kommer allmänsjuksköterskor från olika vårdenheter att tillfrågas. Ni är en av de tillfrågade. 
 
Studiens genomförande 
Studien kommer att genomföras som en intervjustudie. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter. Hela 
intervjun kommer att spelas in, skrivas ut och analyseras.  
 
Vad händer om jag inte vill vara med? 
Deltagandet är helt frivilligt. Du har också rätt att avbryta ditt deltagande under tiden studien pågår utan 
att uppge skäl. 
 
Hantering av data och konfidentialitet 
Data i form av inspelningar och utskrifter kommer att förvaras och hanteras på ett hänsynsfullt och 
säkert sätt. Endast undertecknade studenter och handledare kommer att ta del av det obearbetade 
materialet. Det redovisade materialet kommer att sammanställas så att det inte kan härledas till någon 
särskild person.  
 
Hur resultatet kan erhållas? 
Det färdiga resultatet kommer att sändas till er avdelning samt finnas tillgänglig i elektronisk form på 
Biblioteket Högskolan Skövde. 
 
Frivillighet 
Deltagandet är frivilligt. Om du väljer att delta lämnar du ditt samtycke muntligt och skriftligt. 
 
Ansvariga och ytterligare information 
 
Pierre Salkovits, student vid Högskolan Skövde XXXX-XXXXXX 
a05piesa@student.his.se 
 
Stina Lindskog, student vid Högskolan Skövde XXXX-XXXXXX 
a03stili@student.his.se 
 
Handledare: Britt-Marie Gunnarsson XXXX-XXXXXX 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………… 
Undertecknad har tagit del av informationen. 
 


