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Sammanfattning 

Denna uppsats har som syfte att undersöka om musik används i palliativ vård i 
Sverige och hur det i så fall beskrivs, motiveras och dokumenteras.  Det är en 
kvalitativ intervjustudie med hermeneutisk förståelseansats. Intervjuer har 
genomförts med fem personer med olika yrkesprofession inom palliativ vård 
(sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och överläkare). Kontakt 
med de intervjuade har upprättats genom ett upprop i ett nyhetsbrev som ges ut av 
Svenskt Palliativt Nätverk, SPN. I uppsatsen ges en teoretisk bakgrund om 
palliativ vård, kris, etik, död, existentiella frågor, musik, musikterapi samt 
musikterapi i palliativ vård. Resultatet visar att de intervjuade använder musik i 
sitt vårdarbete men ingen är professionell musiker eller utbildad musikterapeut.  
Musikanvändningen beskrivs av informanterna genom konkreta exempel från 
vårdsituationer och den motiveras dels utifrån personliga erfarenheter av 
musikupplevelse dels med allmänna reflektioner över musikens olika möjligheter 
till påverkan fysiskt, psykiskt och socialt i livets slutskede.    

NYCKELORD: Palliativ vård, etik, död, livets slutskede, krisens faser, 
existentiella frågor, musikterapi, musikterapi i palliativ vård, hospice 

 

Abstract 

This thesis aims to examine whether music is used in palliative care in Sweden 
and how it is described and justified. It is a qualitative study with hermeneutic 
approach. The survey consists of interviews with five different professionals 
working in palliative care (nurse, physiotherapist, occupational therapist, 
counselor, physician). Contact with the interviewees is established by a 
proclamation of a newsletter published by Swedish Palliative Network, SPN. The 
thesis provides a theoretical background of palliative care, crisis, death, ethics, 
music, music therapy and music therapy in palliative care. The result 
demonstrates that music is used in care situations and is justified by concrete 
experiences of how music can affect people physically, mentally and socially in 
the final stages of life. 

KEYWORDS: Palliative care, ethics, death, end of life, crisis phases, existential 
questions, end of life, music therapy, music therapy in palliative care, hospice 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Jag har arbetat många år i vården som undersköterska och jag har alltid levt nära 
musik och musicerat på olika sätt. Redan som ung flicka ledde jag min första kör 
och jag upptäckte tidigt att musik och sång ger människor glädje. Jag utbildade 
mig senare till kyrkomusiker och är ännu verksam som det. Under mina år som 
kyrkomusiker har jag utvecklat mitt körarbete till att innefatta en tillåtande attityd 
för hela människan. När jag leder kör har jag alltid med mig vetskapen om att det 
kan ha betydelse för sångaren fysiskt, psykiskt och socialt.  
För några år sedan kom jag i kontakt med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
(KMH) och kursen Musik och hälsa, vilket ytterligare stärkte min intuition om att 
sång och musik har en inneboende kraft som kan beröra människor. Jag sökte 
vidare och började på Magisterprogrammet i musikterapi på KMH. 
Under utbildningen har jag gjort praktik på ett hospice. Det fördjupade mitt 
intresse för hur musik kan berika och bidra till lindring och livskvalitet för en 
svårt sjuk människa. Jag upplevde många gånger hur musik bidrog till att skapa 
en fristad för den sjuke i en svår situation. 
 

Musik er Liv, som dette uudslukkeligt 

(Carl Nielsen, anteckning fr. partitur symfoni nr 4 op. 29) 

 
Varmt tack till Ingrid Hammarlund, Cecilia Ekhem, Sylvia Sauter och min familj 
för support och stöd genom denna process. 
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1. Inledning 

1.1. Ämnesområdet 
I mitt bakgrundsarbete till denna uppsats fann jag ett flertal internationella 
studier om användning av musik i palliativ vård, men inte mycket material 
från Sverige. Detta gjorde mig intresserad av att undersöka om musik 
används idag inom palliativ vård i Sverige och hur det i så fall beskrivs, 
motiveras och dokumenteras.     

Stockholms sjukhem är pionjärer inom palliativ vård i Sverige. De har också 
en egen enhet för forskning, utveckling och utbildning där Svenskt Palliativt 
Nätverk (SPN) har sitt kansli. I inledningsskedet av detta arbete tog jag 
kontakt med Sylvia Sauter som är koordinator på Stockholms sjukhem. Hon 
skickade mig Palliativguiden från 2010 och erbjöd mig att få nyhetsbrev på 
mail från SPN, som når ca 3000 intresserade. Det kommer ut en gång i 
månaden. Vi samtalade om musik i dessa sammanhang och hon gav mig 
möjlighet att skriva ett upprop i nyhetsbrevet för att ta reda på mer om hur 
musik används inom den palliativa vården. 

Jag formulerade några frågor att få med i nyhetsbrevet för att på det sättet ta 
reda på intresset för ämnet och frågorna. Om mitt upprop hörsammades 
skulle jag sedan kunna gå vidare med personliga kontakter för att genom 
intervjuer utforska ämnet. Min övergripande fråga var: Används musik i 
palliativ vård idag och i så fall hur? Sexton svar inkom. 

1.2. Syfte 
I den palliativa vården ställs stora krav på personal och anhöriga att göra det 
så bra som möjligt för den sjuke den tid som finns kvar. Eftersom 
människor tycks ha ett förhållande till musik under hela livet så är det 
tänkbart att musik kan fylla någon funktion även vid livets slut.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om musik används idag inom 
palliativ vård i Sverige.  

Mina frågeställningar är: 
 

• Hur används musik inom palliativ vård? 

• Hur beskrivs syftet med musikanvändning? 

• Vem ansvarar och vilken musik används?  

• Hur dokumenteras musikanvändningen? 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1. Litteraturgenomgång 
I detta kapitel redogörs för den litteratur och de dokument som utgör 
ämnesbakgrund till undersökningen. Det åtföljs av ett avsnitt om 
forskningsläget inom området musik i palliativ vård. Centrala begrepp är 
hospice, palliativ vård, musik och musikterapi. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse för det teoretiska perspektiv som valts för analys och tolkning 
av undersökningens data. 

2.1.1. Hospice  
Du betyder något därför att du är du                                                                                                                                  
Du betyder något till det sista ögonblicket i ditt liv,                                                                                                                               
och vi skall göra allt vi kan för att inte bara hjälpa dig att dö i frid                                                                               
utan även leva tills du dör.                                                                                                                                                    
(Cicely Saunders, St Christophers Hospice, London, 1961) 

Cicely Saunders (1918 – 2005), engelsk läkare var den som startade den 
moderna hospicerörelsen. Saunders inrättade 1967 St Christopher´s Hospice 
i London. Saunders hade reagerat kraftigt mot att vården var så tekniskt 
inriktad och hon ansåg att det försvårade möjligheterna att tillgodose alla 
olika behov hos svårt sjuka och döende människor. Detta gjorde att det snart 
öppnades fler Hospice i Storbritannien och övriga Europa, men framförallt i 
USA och Kanada. Sveriges första hospiceavdelning öppnades 1987 på Ersta 
sjukhus i Stockholm.  
Ordet hospice kommer från latinets hospitium som betyder gästfrihet eller 
härbärge (Sjöberg & Hugosson, 1995). 
Vården inriktades mot maximal smärtlindning, psykosocialt stöd och hänsyn 
till existentiell, andlig problematik. Flera olika yrkeskategorier medverkade 
i vården och stöd till den sjukes familj blev också en del av vården. För att 
kunna erbjuda fler döende patienter hospicevård infördes även hemsjukvård. 
Hospicevården övergick från att ha varit vård i en speciell byggnad till att 
vara en vårdfilosofi (Widell, 2003). 
Cicely Saunders och andras tankar inom hospicerörelsen har inspirerat och 
på olika sätt utvecklat dagens palliativa vård. 

2.1.2. Palliativ vård 

Ordet palliativ, lindrande, kommer från latinets pallium, som betyder mantel 
eller kappa, alltså något som skyddar och håller om. Begreppet palliativ 
vård står för sådan vård som är lindrande och stödjande i ett skede när man 
inte längre kan bota en sjukdom (Widell, 2003). 
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I WHO:s (World Health Organization) definition av palliativ vård 2002 står 
det bl a: 

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 
livskvalitén för patienter och familjer som drabbas av problem som kan 
uppstå vid livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande 
genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra 
fysiska, psykosociala och existentiella problem (Palliativguiden, 2010 s. 8). 

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 
livskvalitén för patienter och dess anhöriga. WHO:s definition 2002 av 
palliativ vård: 

• Lindrar smärta och andra plågsamma symtom. 

• Bekräftar livet och betraktar döden som en normal process. 

• Syftar inte till att påskynda eller fördröja döden. 

• Integrerar psykologiska och existentiella aspekter i patientens vård. 

• Erbjuder organiserat stöd till hjälp för familjen att hantera sin 
situation under patientens sjukdom och efter dödsfallet. 

• Tillämpar ett teambaserat förhållningssätt för att möta patienters och 
familjers behov samt tillhandahåller, om det behövs, även stödjande 
och rådgivande samtal. 

• Befrämjar livskvalité och kan även påverka sjukdomens förlopp i 
positiv bemärkelse. 

• Är tillämpbar tidigt i sjukdomsskedet tillsammans med terapier som 
syftar till att förlänga livet såsom cytostatika och strålbehandling. 
Palliativ vård omfattar även sådana undersökningar som är 
nödvändiga för att bättre förstå och ta hand om plågsamma symtom 
och komplikationer (Palliativguiden, 2010) 

Palliativ vård handlar om vård av en människa som håller på att dö. Utifrån 
ett holistiskt synsätt vill man utreda, diagnostisera och behandla lidandet sett 
ur den medicinska, fysiska, sociala, psykologiska och existentiella 
dimensionen. Målet är att uppnå så god livskvalitet som möjligt – aktiv 
livshjälp. Ett holistiskt synsätt betyder att man ser till helheten, både fysiska 
och psykiska aspekter räknas in och man ser människan som en helhet i ett 
socialt sammanhang (Sjöberg & Hugosson, 1995). 
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Den palliativa vården vilar på fyra hörnstenar, symtomkontroll, samarbete, 
stöd och kommunikation. Se Figur 1 

Symtomkontroll, att lindra smärta 
och andra svåra symtom. 
 

Samarbete i ett mångprofessionellt 
arbetslag. 
 

Stöd till närstående under sjukdomen 
och efter dödsfallet, det vill säga de 
närstående bör erbjudas att medverka i 
vården och själva få stöd under 
patientens sjukdomstid och efter 
dödsfallet. 

Kommunikation och relation, det vill 
säga en inbördes relation och 
kommunikation inom arbetslaget samt 
mellan arbetslaget och patienten och 
dennes närstående. 

Figur 1: Palliativ vård 
Ur Lindrande vård, Widell 2003, s. 14. 
 
En ytterligare uppgift i den palliativa vården är att försöka hjälpa den sjuke 
och närstående att ha realistiska förväntningar på framtiden, ett realistiskt 
hopp (a.a.). 
Arbete inom den palliativa vården ställer stora krav på personal. Det är av 
största vikt att redan från första mötet skapa en relation som innehåller tillit 
och förtroende. Det krävs intresse och engagemang hos personal i de möten 
de ställs inför. Både med sjuka och dennes anhöriga. Empati, ett 
professionellt förhållningssätt samt respekt för den enskildes integritet är 
avgörande för att det ska kunna skapas en god vård. 
Det är viktigt att komma ihåg att det endast är den sjuke själv som kan 
avgöra hur han vill ha det. Om inte den sjuke själv av olika anledningar kan 
förmedla sina önskemål måste vårdpersonal i samråd med anhöriga försöka 
sätta sig in i vilka önskemål den sjuke kan tänkas ha. 

Det är mycket viktigt för personal att ha handledning och reflekterande 
samtal kring det som händer kring den sjuke och dennes anhöriga. 

Hospicefilosofin sammanfattas i informationsblad från Mellannorrlands 
Hospice på följande sätt: 

• En strävan efter fysiskt, psykiskt, socialt och andligt välbefinnande 
för den svårt sjuke. 

• Att den svårt sjuke får bästa möjliga smärt- och symtomlindring. 

• Att den svårt sjuke, ung som gammal, och dennes anhöriga ges 
psykologiskt stöd under sjukdomstiden och i sorgen. 

• Att den svårt sjuke får hjälp med att leva ett så aktivt liv som möjligt 
ända till livets slut, väl medveten om att döden är nära. 

• Att de anhöriga uppmuntras att vara delaktiga i vården. 

Det har varit svårt att kartlägga hur många hospice som finns i Sverige, 
eftersom det inte finns någon förteckning för just de enheter som enbart 
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kallas för hospice. Den gemensamma nämnaren är just palliativ vård och de 
riktlinjer som WHO har skapat och de grundläggande tankar som 
Socialstyrelsen har sammanfattat i sin rapport 2006: Vård i livets slutskede. 
Nationella rådet för palliativ vård gav 2010 ut en guide som innehåller en 
förteckning över de palliativa verksamheter som finns i Sverige. Guiden är 
tänkt att underlätta för patienter och anhöriga som söker efter palliativ vård, 
och som ett stöd för läkare som önskar remittera patienter. Palliativguiden 
(2010) visar att det finns skillnader inom landet, både kompetensmässigt 
och geografiskt. Palliativguiden har upprättats med Socialstyrelsens stöd 
efter att tidigare register lagts ned. I förordet i boken poängteras det att 
vårdkartan ständigt förändras, och de uppdateringar som sker efter 
tryckningen finns på internet, www.nrpv.se. 
De verksamheter som beskrivs i Palliativguiden bedriver specialiserad 
palliativ vård. Det innebär enligt Socialstyrelsen den vård som ges av ett 
multiprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor och oftast av 
undersköterskor, rehabiliteringspersonal, kuratorer m fl för patienter i livets 
slutskede med komplexa symtom och behov (Socialstyrelsen, 2006). 

I Sverige dör drygt 90 000 personer varje år och av dessa beräknas ca en 
tredjedel ha behov av specialiserad palliativ vård med allt från kvalificerad 
smärtlindring till psykosocialt stöd (Palliativguiden, 2010). 

2.1.3. Etik 

Tre viktiga etiska begrepp inom vård och behandling av människor i livets 
slutskede är integritet, värdighet och respekt. 
En förklaring om den döendes rättigheter formuleras i boken Palliativ 
medicin (Beck-Fris & Strang, 1995). Denna förklaring kan ligga till grund 
för några etiska aspekter inom palliativ medicin och några reflektioner över 
de normer och värderingar som borde visa sig i vårt förhållningssätt inför, 
vårt sätt att tala med och vårt sätt att behandla patienter som på grund av 
ålderdom eller sjukdom befinner sig i livets slutskede. 

• Jag har rätt att bli behandlad som en levande människa fram till min 
död. 

• Jag har rätt att upprätthålla hoppet oavsett om målet för detta 
förändrar sig. 

• Jag har rätt till vård och omsorg från dem som upprätthåller mitt 
hopp även om det förändrar sig. 

• Jag har rätt att ge uttryck för mina känslor om min förestående död 
på mitt eget sätt. 

• Jag har rätt att delta i avgöranden som gäller min egen vård. 

• Jag har rätt att förvänta fortsatt medicinsk behandling och vård även 
om målet inte längre är bot utan välbefinnande. 
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• Jag har rätt att inte dö ensam. 

• Jag har rätt att vara fri från smärta. 

• Jag har rätt att få ärliga svar på mina frågor. 

• Jag har rätt att inte bli förd bakom ljuset. 

• Jag har rätt att få hjälp av och för min familj att acceptera min död. 

• Jag har rätt att få dö med frid och med värdighet. 

• Jag har rätt att behålla min individualitet och inte fördömas för mina 
avgöranden även om de går emot andras uppfattningar. 

• Jag har rätt att samtala om och ge uttryck åt mina religiösa och /eller 
andliga upplevelser oavsett vad de betyder för andra. 

• Jag har rätt att förvänta att den mänskliga kroppens okränkbarhet 
respekteras efter döden. 

• Jag har rätt att bli vårdad av omsorgsfulla, medkännande, kunniga 
människor som försöker förstå mina behov och som upplever det 
givande att hjälpa mig till att möta min död (a.a. s. 52). 

Ulla Holm (2001) säger i sin bok Empati att det finns några krav på inre 
kompetens i arbete med andra människor. Dessa krav benämns som 
kunskap, självkännedom och empati. Hon talar också om betydelsen av 
självdisciplin och självreflektion. Respekt och intresse är också viktigt om 
något förtroende ska kunna skapas. Ett etiskt förhållningssätt till andra 
människor måste innehålla empati. Holm beskriver empati utifrån 
psykodynamisk teori och menar att i den empatiska förståelsen ingår två lika 
viktiga komponenter – den kognitiva/intellektuella och den 
affektiva/känslomässiga. Empati är en känslomässig förståelse av en annan 
persons känslor (a.a.). 
I livets slutskede ska all personal kunna leva sig in i konsekvenserna av det 
svåra som sker i livets slutskede och de anhörigas sorg vid dödsbädden. En 
viktig förutsättning för ett empatiskt handlande såväl i livet som inför döden 
är att kunna skilja mellan egna och andras känslor (Beck-Friis & Strang, 
1995). 

2.1.4. Krisens faser 

När en människa får ett dödsbesked, och medvetet eller omedvetet inser att 
nu går det inte att medicinskt göra mer, så inträffar en mängd olika 
skeenden och faser. Att i förväg kunna veta exakt hur reaktioner yttrar sig är 
svårt, men det är en beredskap för den som finns runt omkring att ha en del 
kunskap om olika psykologiska faktorer som oftast inträffar.  
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Att få ett dödsbesked är en kris. Någon form av stark reaktion hos den 
drabbade är att vänta. Man brukar dela in krisreaktionen i fyra faser men 
tidsmässigt går ofta dessa faser i och ur varandra. 

Det första som inträffar är chockfasen som innehåller förnekande (det som 
hänt har inte hänt) och isolering (det som hänt har hänt men betyder inget 
för mig känslomässigt). Dessa försvarsmekanismers funktion är att hålla 
outhärdliga fakta och känslor ifrån personens känslomässiga medvetande. I 
denna fas är det inte möjligt att tillgodogöra sig den information som 
lämnats. Den uppfattas inte alls eller missförstås. Ibland kan en del vilja ha 
mycket information i denna fas, men förmågan att ta till sig är ytterst 
begränsad. Det är viktigt som anhörig eller personal att ta sig tid, tala 
begripligt och upprepa informationen över tid. En person som befinner sig i 
chockfas bör inte lämnas ensam ens för korta stunder. Värme, närhet och 
trygghet är extra viktigt för att tillfredsställa grundläggande trygghetsbehov 
(Arlebrink, 1999). 

Nästa fas är reaktionsfasen. Känslor som kan vara nästan outhärdliga ger sig 
ofta tillkänna och många känslor kan vara skrämmande. Aggressivitet och 
vrede är vanligt. En vanlig försvarsmekanism i en sådan situation är också 
förnekandet. Det är omöjligt för den sjuke att ta till sig ett allvarligt besked 
och man söker efter förklaringar hur det kunnat bli så här. Ex det måste vara 
ett misstag, ni har förväxlat mig med någon annan osv. 

Ett allvarligt besked är inte möjligt att ta till sig omgående. Det krävs tid att 
bearbeta på den undermedvetna nivån. Det initiala förnekandet är 
nödvändigt för att samla sig och till slut kunna konfronteras med 
verkligheten (a.a.). 

Den drabbade kan stundvis och efter en tid successivt överge förnekandet 
och därmed börja ta in verkligheten i den takt ångesten och den psykiska 
smärtan tillåter (Beck-Friis & Strang, 1995). 
Den sjuke kan också ha behov av att då och då fortsättningsvis förneka 
verkligheten, då det kan kännas omöjligt att leva med vetskapen om att han 
ska dö, och istället kan den drabbade ha behov av att planera för framtiden. 

Det kan vara svårt som anhörig eller personal att hänga med i svängarna, 
men det är en viktig kunskap att det är den sjukes sätt att handskas med sin 
utsatta situation. Det är också viktigt att visa att det är ok att visa känslor 
och att tala om dem. 

Övergången till bearbetningsfasen sker successivt och innehåller 
psykologisk bearbetning av det inträffade. Det kan ske genom ett ständigt 
repeterande och återupplevande av tiden före traumat, den traumatiska 
händelsen och tiden närmast efter. Den som är drabbad har ett behov av att 
älta det inträffade och på det sättet integreras händelsen i psyket. Mot slutet 
av bearbetningsfasen börjar personen acceptera det som hänt. Man får till 
slut något mer klarhet och börjar förstå vad som hänt. Bearbetningsfasen 
kan ta lång tid och det kan vara till stor hjälp att få samtala under denna tid 
med någon medmänniska med kanske likande erfarenheter eller någon i den 
drabbades nätverk (a.a.). 
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I nyorienteringsfasen har den sjuke förlikats med det som hänt och 
accepterat sin situation. Nyorienteringen innebär en läkning med en 
förändrad självbild, vilken brukar beskrivas som en subjektivt upplevd 
identitetsförändring (a.a.). Erfarenheterna av det svåra har blivit en del av 
den sjukes livshistoria. 

I boken Döden och döendet (Arlebrink, 1999) beskrivs flera psykologiska 
reaktioner hos den svårt sjuke. Den som drabbas av sjukdom som kan leda 
till döden uppvisar liknande reaktioner som vid andra kriser, men den 
döendes upplevelser är till stor del kopplade till de förluster som individen 
upplever sig göra i och med att livet snart kommer ta slut. Kortfattat kan 
dödens psykologi sammanfattas i nedanstående punkter: 

• Förlust av kroppen – förlust av hälsa, kroppsfunktioner och utseende 
som är vitalt för självbild och personlighet. 

• Förlust av kontroll – man blir beroende av andra, självständigheten 
går förlorad. 

• Förlust av identitet – risk att dö som ett opersonligt vårdobjekt. 

• Förlust av medmänniskor – svårt att tvingas skiljas från närstående 
och andra som betytt något. 

• Förlust av livsinnehåll – döden innebär en skilsmässa från alla de 
intressen och sysselsättningar som gjort livet värt att leva. 

Skuld och skam är också värt att nämna för att få ytterligare förståelse hur 
den döendes tankar kan gå. Ensamhet och övergivenhet är andra känslor 
som kan finnas. Upplevelser av att vänner undviker den svårt sjuke kan ge 
näring åt både ensamhet och skuld och skam. 

Hopp är också en känsla som kan finnas med. Hopp kan innehålla olika 
saker och det är viktigt att låta den sjuke ha kvar sitt hopp utan att för den 
skull ge orealistiska förhoppningar. Hoppet kan även innebära önskemål om 
en värdig död utan svåra smärtor. 

2.1.5. Existentiella frågor 

Begreppet existentiell innebär något som djupt berör och som är 
grundläggande för människans orientering och existens i tillvaron.  

Frågor om meningen med livet och vår existens har intresserat många 
filosofer t ex Kierkegaard, Sartre och Heidegger. Fyra återkommande teman 
som utmanar vår existens är döden, friheten, ensamheten och 
meningslösheten. När döden blir reell blir livet mera reellt och nuet får 
större betydelse. Vi tvingas leva i nuet och att ta itu med saker. Friheten är 
en existentiell dimension som tvingar oss att ta ansvar men också tvingar 
oss att välja. Ensamheten kan vara värdefull om den är självvald, men ofta 
är den påtvingad. Ensamheten lär oss att uppskatta och värdera våra 
relationer. Meningslösheten påminner oss om vikten att engagera oss. Livet 
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måste ha en mening och en känsla av sammanhang (Beck-Friis & Strang, 
1995). 
Vi har tyvärr inte samma naturlighet och erfarenhet som fanns förr inför att 
möta döden som en naturlig del av livet. Döden och döendet saknar ansikte 
för många människor idag. 

När döden närmar sig ställs många frågor på sin spets, både för den sjuke 
och dess anhöriga: Hur har mitt liv varit? Vad har varit meningen med mitt 
liv? Hur kommer det att bli efter döden? Är allt slut nu eller finns det ett liv 
efter döden? Vad har jag gjort för ont för att drabbas av detta öde? Har jag 
levt tillräckligt bra för att förtjäna ett liv efter döden? Många är de frågor 
som kan drabba oss i detta skede, och få är svaren som kan fås. 

Många svårt sjuka vill vara till nytta när tiden är kort. Kanske är det för att 
försöka skapa någon mening med lidandet. Det är viktigt att stötta den sjuke 
i denna fas och att försöka hitta mening i livets slutskede.  
Det handlar också om att stärka den sjukes coping, förmåga att bemästra 
svåra situationer. Att tänka realistiskt, motverka rädslor och att ha kontroll 
är exempel på vad den sjuke kan behöva hjälp och stöttning med. Coping 
handlar också om att ge mening genom t ex meningsfull fritidssysselsättning 
(Beck-Friis & Strang, 1995). 

I en holistisk människosyn ingår det existentiella perspektivet. När döden 
närmar sig kommer också de andliga frågorna närmare. Kroppen och själen 
hör ihop och det är helt naturligt att frågor av själslig, andlig karaktär blir 
aktuella. Andlighet behöver inte bara innehålla religiös tro utan berör 
människans känsla av mål och mening med livet. 
När en människas existens hotas innebär det nästan alltid en stor ovisshet. 
Ovissheten kan leda till utanförskap och det i sin tur kan leda till existentiell 
ångest som är för tung för en människa att bära. Det är viktigt att ge stöd till 
personer i existentiella kriser. Man kan aldrig ta bort en annan människas 
smärta och ångest men man kan lätta på bördan genom att möta den sjuke 
genom att t ex lyssna, stödja och finnas där. Beck-Friis och Strang (1995) 
menar att beakta drabbades andliga behov är att veta när det är dags att 
koppla in professionell hjälp, kunna lyssna, våga möta den drabbade, 
respektera dennes religiösa yttringar och värderingar, hjälpa till att bibehålla 
hoppet även om hoppet ändras under resans gång. 

2.1.6. Musik 

Musik finns i alla kulturer och samhällen och alla människor har något 
förhållande till musik. Redan fostret i mammans mage upplever ljud. Musik 
möter vi i olika sammanhang under livet och vi skapar genom det egna 
erfarenheter och upplevelser. En del av de erfarenheterna får större 
betydelse för oss under livet, och kanske möts vi under livet av minnen 
sammankopplade med musik. Musik, människa och situation växelspelar 
bakom varje musikupplevelse. 

Even Ruud (2001), professor i musikterapi, beskriver i sin bok Varma 
ögonblick ett forskningsprojekt då några musikterapistudenter intervjuats 



18 

om hur de själva använt musik i sina liv. Ruud såg ett tydligt mönster om 
vad musikupplevelser betyder för livskvalitet. Han skriver (2001):  

Musik är en källa till att stärka vitalitet, ge upplevelse av kompetens och 
känsla av tillhörighet, samt inte minst ge en stark känsla av mening och 
sammanhang i livet (a.a., s. 41). 

Musik knyts ofta till hälsa och livskvalitet. Vi vet att musik kan ge oss 
starka känsloupplevelser, och att musik även ibland kan bidra till förändrade 
sinnestillstånd.  

Om vi ser på sång och musik ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv blir 
det viktigt att framhålla betydelsen av tidig musikalisk stimulans. Sång och 
musik skapar ofta en ram runt samvaron mellan barnet och den vuxne, och 
känslan av grundläggande tillit till världen formas genom ritualer i vardagen 
där sång och musik medverkar till att förmedla närhet och trygghet. Ett barn 
som det sjungs för är ett barn som blir sett och bekräftat (a.a.). 

Professor Alf Gabrielssons forskning i musikpsykologi handlar om 
musikupplevelse och musikpåverkan. I ett omfattande forskningsprojekt har 
han sammanställt människors beskrivningar av musikupplevelser och i 
inledningen till sin bok Starka musikupplevelser (2008) skriver han:  

Lika varierande och oändlig som musiken är, lika varierande och oändliga är 
våra reaktioner på musik. Ett och samma musikstycke kan framkalla helt 
olika reaktioner hos olika personer, och man kan själv reagera helt olika på 
samma stycke vid olika tillfällen. Egenskaper hos oss själva, hur man mår, 
hur van man är att lyssna till musik, vilken musiksmak man har, vilken typ av 
personlighet man är och mycket annat kan spela en stor, ibland helt 
avgörande roll för hur reaktionen blir. Likaså kan upplevelsen påverkas av 
den aktuella situationen, t ex var och när man hör musiken, om akustiken är 
bra eller inte, och om man är ensam eller tillsammans med andra. 
Upplevelsen betingas alltså av ett växelspel mellan faktorer i musiken, 
människan och i situationen (a.a., s. 15 ). 

Körsång eller annat musicerande kan ge trygghet och gemenskap som bidrar 
till upplevd mening med livet. Musik kan vara en katalysator för olika 
känslor och musik kan även t ex hjälpa till att ge ro och avspänning eller till 
att öka energinivån hos oss människor. Kanske kan man säga att det finns 
musik för alla tillfällen och sinnesstämningar i livet, men att det förändras 
och är individuellt. 

I Gabrielssons bok finns det beskrivningar av musikens påverkan kroppsligt. 
T ex fysiska reaktioner som tårar, rysningar, gåshud, hjärtklappning m fl 
men också olika psykiska, känslomässiga reaktioner. Känslorna har delats in 
i starka/intensiva känslor i allmänhet, positiva känslor, negativa känslor och 
blandade, motstridiga, ändrade känslor. Musik kan användas för att 
medvetet påverka sinnesstämningen. Musik kan ge nya insikter om den egna 
personen och livet/verkligheten och musik kan öppna nya möjligheter vid 
negativa tillstånd (a.a.). 

Musik påverkar oss fysiskt på olika sätt. I boken Noter om musik och hälsa 
skriver Töres Theorell (2009), som är bl a stressforskare, om hur musik 
påverkar människan på olika sätt. Han hänvisar till forskning om bl a musik 
och stress i sin bok. Musik kan förstärka de känslor vi för tillfället har och 
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kan även väcka känslor som kan vara starka. Vi kan få både gaspådrag och 
nedbromsning i kroppen av musik. Det är därför inte överraskande att musik 
kan ge effekter på en mängd kroppsliga funktioner. Musik kan till sin 
karaktär påverka människor t ex genom att man får en pulsökning av musik 
vars rytm upplevs snabbare än den egna pulsen och omvänt en pulssänkning 
av musik som går långsammare än den egna pulsen. Ljudstyrkan har 
betydelse för uppvarvningseffekten. Olika ackord kan också ha olika 
effekter på oss.  T ex disharmoniska ackord svarar mot irriterande och 
olustiga stämningar och harmoniska mot lugnare och behagligare 
stämningar. När man lyssnar på musik sker en anpassning av puls och 
andning till musikens rytm och karaktär. Historiskt sett så har musik genom 
tiderna använts med olika syften. Under krig har musik exempelvis använts 
för att hetsa upp människan genom energimobilisering. Genom att stressa 
kroppen genom musik så kunde den fysiska prestationen öka. Musik kan 
även påverka neurologiska funktioner och kan t ex förstärka fysiska reflexer 
(a.a.). 
Musik kan framkalla bilder och föreställningar av olika slag. Bilder med 
bakgrund i personens tidigare liv men även bilder som en produkt av 
fantasin som på något sätt utlösts av musiken. Man kan också känna igen sig 
i musiken – den tolkar mina känslor- och känna sig utvald, priviligierad att 
få ta del av den. Att känna igen sig själv – sina egna tankar och känslor – i 
musiken kan betyda mycket för självkänslan (Gabrielsson, 2008).  
Ruud (2001) beskriver fyra olika sätt att se på musikens verkningar.            
1. Musikens verkan i ljudets fysiska och materiella egenskaper och i de ofta 
medföljande mekaniska verkningar som blir på kroppen. 2. Skillnader i 
musikens struktur, i hur tempo, rytm och olika melodier spelar in vid 
upplevelsen av musiken. 3. Musikens semantiska sidor, vad musiken 
refererar till och vad den påminner oss om, vad musiken kan symbolisera.  
4. Mänsklig verksamhet – olikartade verkningar beroende på kultur och 
kontext. Kanske sanningen om musikens verkan finns någonstans i en 
växelverkan mellan dessa fyra sätt.  

Vi bär med oss musik i livet redan från att vi föds. Hur våra senare 
musikaliska erfarenheter utvecklas är självklart väldigt olika, men 
gemensamt för oss alla är att vi har ett förhållande till musik livet igenom.  
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2.1.7. Musikterapi 

World Federation of Music Therapy (WFMT 2011) definierar musikterapi 
på följande sätt: 

Music therapy is the professional use of music and its elements as an 
intervention in medical, educational, and everyday environments with 
individuals, groups, families, or communities who seek to optimize their 
quality of life and improve their physical, social, communicative, emotional, 
intellectual, and spiritual health and wellbeing. Research, practice, education, 
and clinical training in music therapy are based on professional standards 
according to cultural, social, and political contexts 
(www.musictherapyworld.net 2011) 

Musik rymmer möjligheter till kommunikation och social samverkan. Musik 
kan ge intellektuell och emotionell stimulans, skapa motivation, främja 
välbefinnande, påverka minnesfunktioner och initiativförmåga. Forskning 
har visat att musik kan påverka fysiologiska variabler som exempelvis 
blodtryck, puls, andningsfrekvens, kroppstemperatur och immunförsvar. En 
musikterapisession kan innehålla både musiklyssning och musicerande men 
också samtal. 

Musikterapifältet är som kunskapsområde internationellt och där återfinns 
en mängd olika inriktningar, metoder och modeller. Vid världskongressen i 
musikterapi 1999 i Washington, USA erkändes fem olika musikterapeutiska 
modeller: Guided Imagery and Music – The Bonny Model (BMGIM); 
Analytical Music Therapy – The Priestley Model; Creative Music Therapy – 
The Nordoff/Robbins Model; Benenzon Music Therapy samt Behavioral 
Music Therapy. Vid samma tillfälle erkändes också tre metoder: Musik i 
medicin, Musik och helande samt Beteendeinriktad musikterapi (Wigram, 
Nygaard Pedersen & Bonde, 2002).  
Processen att definiera musikterapi kan återspeglas i hur professionen själv 
har utvecklats i olika länder och genom olika traditioner men man måste 
alltid ta hänsyn till tre faktorer: 1. Den professionella bakgrunden hos 
utövaren. 2. Klientens behov. 3. Tillvägagångssättet som används i 
behandlingen (a.a.). 

Musikterapi är ett eget kunskapsområde och en självständig 
behandlingsform, som förekommer inom olika verksamhetsfält. 
Musikterapeuter utbildas vid högskolor och universitet i hela världen. I 
Sverige utbildas musikterapeuter på magisternivå vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm. Utbildningens syfte är att genom teoretiska 
studier, praktiska övningsmoment och handledd praktik ge kunskaper att 
bedriva musikterapi med psykoterapeutisk inriktning. I Sverige finns även 
kurser i metoden funktionsinriktad musikterapi vid Musikhögskolan 
Ingesund. Utbildning i Guided Imagery and Music (BMGIM) ges vid det 
privata institutet Expressive Arts Stockholm AB (Paulander, 2011). 

Musikterapeuter arbetar inom landsting samt kommunala och privata 
verksamheter. En musikterapeut kan möta människor i alla åldrar. Från 
livets början till livets slut. Idag finns musikterapeuter bl a inom barn- och 
vuxenpsykiatri, skola, förskola, ungdomsvård, somatisk vård, äldrevård, 
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palliativ vård och handikappomsorg. Musikterapi idag baseras på beprövad 
erfarenhet och tvärvetenskaplig forskning. I svensk kontext har nyligen två 
doktorsavhandlingar publicerats. Märith Bergström-Isacsson (2011) Music 
and Vibroacoustic Stimulation in People with Rett Syndrome – A 
Neurophysiological Study och Ann-Sofie Paulander (2011) Meningen med 
att gå i musikterapi – en fenomenologisk studie om deltagares upplevelser. 
Musik är ett kraftfullt verktyg i terapeutisk verksamhet. Musikterapi är en 
etablerad, professionell behandlingsform med ett brett internationellt 
nätverk beträffande utbildning, forskning och tillämpning.  

Hammarlund skriver om musikterapi:  
 

Det gemensamma för olika musikterapiverksamheter, oavsett 
behandlingssammanhang, är utgångspunkten i musikens möjligheter att 
engagera hela människan, att överbrygga klyftan mellan kropp och själ, tanke 
och känsla. I musikterapi erbjuds ett utrymme för musikupplevelse och 
musikskapande. Musikterapeuten bistår med möjligheter att uppleva och 
skapa musik och att bearbeta upplevelserna i en djup, emotionellt trygg och 
empatisk relation. Terapeuten måste med sitt förhållningssätt kunna ingjuta 
mod i patienten, mod att våga möta sig själv genom musiken. I musicerandet 
finns en utsatthet och en sårbarhet som utmanar terapeutens förmåga till 
lyhördhet och egen musikalisk tydlighet. Uppgiften är ju att hjälpa patienten 
att hitta lusten att skapa, att kommunicera med musik, att få sitt livspartitur 
att klinga (Hammarlund, 1999 s. 114).  

2.1.8. Musikterapi i palliativ vård 

Under denna rubrik redovisas litteratur om teori och tillämpning av 
musikterapi i palliativ vård samt dokument gällande riktlinjer gällande 
palliativ vård i Sverige. 
Musikterapi ger en möjlighet att uppleva att tid kan vara kvalitativt rik och 
inte enbart förutbestämd, och det är en värdefull intervention för 
musikterapi i livets slutskede. Musik har förmåga att lugna oss, beröra oss i 
många olika dimensioner och det är just det som musikterapeuter tar med 
sig in i sina olika sessioner i palliativ vård.  

Att stimulera medvetandet av att leva, när man står inför döden, är ett 
kännetecken för hospicerörelsen. En musikterapeut kan ge möjlighet att 
bearbeta detta och hjälpa patienten att vara i ögonblicket, att hitta en estetisk 
identitet tillsammans med en annan person som kan ge hopp. Ibland består 
inte hoppet av att önska ett långt liv utan en fridfull död försonad med sig 
själv och sin familj. Musikterapi kan vara ett kraftfullt hjälpmedel och 
redskap i denna process. Musikterapi verkar öppna upp unika möjligheter att 
hantera sjukdom eller att hitta en nivå att hantera att vara nära döden. Vid 
livets slut, när biologiska krav inte kan förenas med existentiella behov, 
lidandet måste lösas och smärtan lindras, det är då musik kan ta oss bortom 
orden (Aldridge, 1999). 
Många forskare inom konsten har fokuserat mycket på produkten som blir 
skapad. Musikterapi handlar om skapandeprocessen mer än om själva den 
skapande produkten. Musikterapi är enligt Aldridge (1999) ingen 
behandling i medicinskt hänseende, det är en form av ackompanjemang. En 
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anledning till att musikterapi är så stark är att den tillåter den levda kroppen 
att känna, inte bara att tala om känslor. Genom att ge oss själva en 
musikalisk, dansidentitet eller en dramatisk sida kan man stå närmare 
symtomens verklighet och hur de utvecklas. Musikterapi ger chans att göra 
något annorlunda. En ny identitet kan bli upptäckt. Patienter lämnas inte 
ensamma för att hitta sin egen väg, musikterapeuten ackompanjerar dem. 
Saker som inte kan uttryckas kan bli spelade eller sjungna. När vi spelar 
eller sjunger så kan terapeuten ana vad det är som uttrycks. Det finns kraft i 
improvisation och det kan ge en ömsesidig förståelse för vad som uttrycks 
men för att det ska förstås måste uttrycket tas emot av en lyhörd lyssnare. 
Musikterapeuter använder en stor variation av olika tekniker i sina 
strävanden att öka livskvalitén hos patienter i palliativ vård och lindra 
lidandet för nära och kära (a.a.). 

Att använda konstnärliga terapier med människor som står inför döden och 
allt vad det medför, är inte bara att erbjuda dem en trevlig stund eller att 
hjälpa dem att tänka på något annat än sjukdom. Konsten för med sig 
möjligheter och motivation för utveckling, för förändring, för 
självförverkligande och självinsikt. De erbjuds också möjlighet att känna 
mening med situationen, att skapa något av värde och att kunna lämna det 
bakom sig som säger ”det här var jag, det här är vad mitt liv betytt”. Dessa 
möjligheter är inte bara för patienten utan även för deras familjer och 
vårdare (Hartley & Payne, 2008). 
För människor som inte har så lätt att uttrycka sig erbjuder musik och konst 
alternativa former för kommunikation, då död och att dö och de känslor som 
uppstår från patientens erfarenheter är svårt att förmedla i ord. Patienten är 
kanske inte van vid ett språk med känslor och reflekterande tankar och har 
kanske inte kunnat analysera sina känslor tidigare. De konstnärliga 
terapierna kan hjälpa till att uttrycka det. Kreativt skapande kan skapa 
mening. På äldre dar blickar många människor tillbaka och utvärderar sina 
liv. Äldre människor måste ofta gå igenom snabba förändringar, ofta 
förknippade med förlust. Musikterapi kan vara en hjälp att möta behov, 
fysiskt, psykiskt, existentiellt eller andligt. Det kan ge ökad livskvalitet 
(a.a.). 

Musik kan vara en källa till gott välbefinnande i den sista fasen av livet och 
tillhandahåller något skapande, något av värde och något att se fram emot. 
Kanske kan musiken få vara en mötesplats, ett gränsöverskridande där 
döden inte är skrämmande. Kreativitet är inget universalmedel men ger 
mening och hjälp till fantasi där allt är möjligt, där även det mest svåra 
frågor och känslor kan tilltalas. Konst och musik kan hjälpa till att 
avmystifiera döden och att dö, vilket kan ge en källa av lättnad och tröst för 
patienten, familjen och den vidare gemenskapen. Detta kan fungera som ett 
sätt att kunna uttrycka sig med mod och utan censur och omfatta hela vårt 
liv och bära våra känslor med värdighet och respekt (a.a.). 
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Varför musik kan vara ett viktigt redskap i terapi i palliativ vård har Sanfi 
och Bonde sammanfattat på följande sätt och det återges i Hanne Mette 
Ochsner Ridders artikel i tidskriften Omsorg 2/2011.  

Musik kan påverka den döende fysiskt, psykiskt, andligt och socialt. 
Terapeutisk användning av musik kan anpassas till den döendes individuella 
behov. Musik kan uttrycka, avspegla och inrymma komplexiteten i våra 
känslor på ett symboliskt sätt. Musik kan ändra våra känslor, skapa speciella 
stämningar och omvandla upplevelser av lidande och maktlöshet till något 
meningsfullt. Musik kan skapa en trygg ram där svåra känslor och tankar kan 
uttryckas, rymmas och bearbetas. Musik tilltalar de friska sidorna hos den 
döende och kan skapa en ram där anhöriga och personal är på lika villkor. 
Musik kan skapa samhörighet och närhet mellan människor. Musik har en 
social förmåga att framkalla bilder, känslor, stämningar och minnen och 
musik kan ändra vår uppfattning av tid och plats. Musik kan vara en nyckel 
till kontakt med sin egen kreativitet och sina egna resurser (min 
översättning). 

Motiv och mål med användning av musikterapi utifrån människors behov 
kan vara följande: Att uttrycka och bearbeta känslor och tankar som är 
relaterade till sjukdomen och den förestående döden. Påminna sig om 
episoder i sin livshistoria och uttrycka och bearbeta ouppklarade känslor i 
förhållande till dessa. Tydliggöra värden och relationer till anhöriga. Få 
sällskap i mötet med situationer och tillstånd som är ångestfyllda. 

För att kunna uppnå dessa mål och motiv kan det vara nödvändigt att 
samtidigt utifrån behov använda: smärtlindring, avspänning och vila. 
Försöka skapa något utrymme, distans till sjukdomen. Kunna fokusera på 
den döendes och anhörigas livskvaliteter. Förbättra humöret och reducera 
ångest och stress. Påminnas om episoder i livet som bekräftar personens 
identitet och självkänsla. Underlätta samvaro och kommunikation med 
anhöriga (Ochsner Ridder, 2011). 
I musikterapi har terapeuten fokus på att uttrycka och bearbeta känslor, 
minnen och att rymma den ångest som kommer fram. Samtidigt arbetar man 
med att hitta avspänning och vila, finna glädje och livskvalitet, bekräfta 
personens identitet och hjälpa till med att kunna umgås med andra. 
Musiken, oavsett om det handlar om sång, spel på instrument eller 
musiklyssning, kan vara ett mycket viktigt redskap för att tillhandahålla 
palliativ vård med syfte att täcka grundläggande psykosociala behov (a.a.).	  	  

Socialstyrelsen utreder 2012 nya riktlinjer för palliativ vård i Sverige och 
man har bl a samlat uppgifter om aktuell musikterapiforskning samt 
inventerat hur många utbildade musikterapeuter det i dagsläget (2012) finns 
inom palliativ vård i Sverige. I Stockholm finns en musikterapeut på Lilla 
Erstagårdens Barn och Ungdomshospice samt en på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus. På Lilla Erstagården erbjuds även vuxna musikterapi. För 
vuxna erbjuds musikterapi i palliativ vård av musikterapeut på 
Centralsjukhuset i Karlstad samt av musikterapeut anställd inom 
äldrevården i Sundbyberg (personlig kommunikation Uggla, 2012). 
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I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för palliativ vård i Sverige 2012, s. 47 
står följande att läsa om rekommendationer av musikterapi: 

Musikterapi innebär att en utbildad musikterapeut använder sig av musik 
eller musikaliska element såsom ljud, rytm, melodi och harmoni, för att skapa 
möjligheter för individen att utveckla resurser eller återerövra funktioner. 
Musikterapi kan bestå av olika metoder som till exempel individuell sång, 
sångstunder med anhöriga och vänner, och musik för avslappning samt att 
lyssna på musik eller spela instrument.  

 
Socialstyrelsen ger musikterapi utförd av utbildad musikterapeut en 
medelhög prioritering, eftersom åtgärden har en positiv effekt på 
välbefinnande och livskvalitet hos patienter i livets slutskede. 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan 

• erbjuda musikterapi av utbildad musikterapeut till patienter i livets 
slutskede i syfte att lindra symtom och främja livskvalitet (prioritet 6) 
(Socialstyrelsen, 2012 s. 47). 

2.2. Forskningsläget 
En inledande sökning på sökmotorn google med sökordet musik i palliativ 
vård gjordes. Vid sökningen hittades en svensk C-uppsats, en 
litteraturstudie, Icke farmakologiska interventioner för att lindra ångest och 
oro hos patienter som vårdas palliativt, av Biörklund och Tunlind 2010. 
Övriga titlar som dök upp visade sig alla beskriva musikterapi i palliativ 
vård. 
För att få en överblick över den senaste internationella forskningen inom 
musikterapi och palliativ vård har sökning gjorts efter artiklar i olika 
tidskrifter. Forskning pågår inom detta ämne och här återges något av det 
senaste som finns tillgängligt i detta ämne på Cochrane-biblioteket. 
www.thecochranelibrary.com. Cochrane är ett fristående, vetenskapligt 
nätverk där forskare samarbetar och utformar så kallade cochrane översikter  
- cochrane reviews. En cochraneöversikt är en systematisk översikt över 
studier som undersöker effekten av en specifik behandling. Varje översikt är 
baserad på noggrann sökning efter relevant, klinisk forskning, en 
kvalitetsvärdering görs av varje studie och resultaten läggs samman. 
Uppdateringar görs löpande och offentliggörs elektroniskt i 
Cochranebiblioteket.  
Översikten Music therapy for end-of-life-care är skriven av J Bradt och C 
Dileo. I inledningen av översikten beskrivs skillnader mellan musictherapy 
och music in medicin: 

It is important, however, to make a clear distinction between music 
interventions administered by medical or healthcare professionals (music 
medicine) and those implemented by trained music therapists (music 
therapy). A substantive set of data (Dileo 2005a) indicates that music therapy 
interventions are more effective than music medicine interventions for 
improving physiological as well psychological outcomes in medical patients. 
This difference might be attributed to the fact that music therapists 
individualize their interventions to meet patients’ specific needs, more 
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actively engage the patients in the music making, make use of the therapeutic 
relationship established with the patient to meet clinical goals and employ a 
systematic therapeutic process that includes assessment, treatment, and 
evaluation (Bradt & Dileo, 2011 s. 2). 

Översikten grundar sig på fem studier (Hilliard, 2003; Horne-Thompson, 
2008; Lee, 2005; Nguyen, 2003; Wlodarczyk, 2007). Det övergripande 
syftet med översikten var att undersöka om musikterapi gav någon effekt i 
vård i livets slutskede och att jämföra effekten av musikterapi kombinerad 
med annan vård och andra terapier. Olika metoder inom musikterapi 
jämfördes också t ex musiklyssning, improvisation, skriva sånger m.m. 
Det huvudsakliga resultatet av översikten visar att det finns tillräckliga bevis 
för att kunna dra slutsatsen att musikterapi är gynnsamt för att öka 
livskvalitén för patienter i livets slutskede. Ytterligare studier behövs för att 
stärka bevisen. Det finns inga starka bevis för att musikterapi har effekt på 
smärta och ångest. Enstaka studier visade på effekt av musikterapi genom 
ökad andlighet (Wlodarczyk 2007), minskad trötthet och dåsighet (Horne - 
Thompson 2008) och lindrande av obehag och sorg (Nguyen 2003) men 
inget stöd hittades för effekter av musikterapi vid illamående, bristande 
matlust, andnöd, depression (Horne – Thompson 2008) eller minskad 
hjärtfrekvens (Horne – Thompson 2008; Lee 2005). Ingen av studierna 
innehöll kommunikation, socialt stöd, eller fysiska effekter mer än puls. 
Endast en studie (Wlodarczyk 2007) utvärderade patienters tillfredsställelse 
av att erhålla musikterapi. Resultatet visade på att de flesta patienter 
upplevde musikterapin högst välgörande för dem själva men även för deras 
anhöriga och musikterapin hade bidragit till ett bra avslut. 
Genomgående i översikten står det att mer forskning behövs och det anges 
referenser från 18 andra studier. 25 ytterligare artiklar anges som referenser 
i översikten. 

I sökandet inom Sverige är det två uppsatser inom ämnet som bör nämnas: 
Musikbehovet inom cancervården på Radiumhemmet, en enkätstudie av 
Susanne Runciman 2004, C uppsats, och Perspektiv på musik och 
musikterapi i cancervård för vuxna, en litteraturstudie av Anne Olofsson 
2005, magisteruppsats. Båda dessa uppsatser är skrivna inom ämnet 
musikterapi, KMH Stockholm. Ytterligare en uppsats som är aktuell och rör 
sig inom närområdet är Bildskapandet och bildterapins roll och 
förutsättningar inom palliativ vård i Sverige, en enkätstudie av Elna 
Andersson 2011. Uppsatsen är skriven inom ämnet bildterapi, Umeå 
universitet. 

2.3. Teoretiskt perspektiv 

2.3.1. Hermeneutik  

Ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att vi försöker få grepp om 
existentiella dimensioner, och hermeneutik syftar till förståelse och tolkning 
som främsta kunskapsform (Gustavsson, 2004). Ett viktigt begrepp inom 
hermeneutiken är ”den hermeneutiska cirkeln”. En inledande första 
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förklaring till det begreppet är att meningen hos en del kan endast förstås 
om den sätts i samband med helheten, alltså delen kan endast förstås ur 
helheten och helheten endast ur delarna (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vad 
del och helhet utgörs av varierar. Vid texttolkning är ett textställe (stycke, 
kapitel, hel bok) delen och helheten kan inkludera författaren, dennes 
författarskap, samhället den lever i osv. Hermeneutiken betonar vikten av att 
förstå och förklara. 

I musikterapi möter vi människor och arbetar på olika sätt med musik som 
hjälpmedel. För att möjliggöra ett möte med en annan människa krävs bl a 
förståelse och intresse. När vi möts i en terapeutisk situation kan vi inte 
mäta den andres upplevelser, men vi kan förstå och tolka dem. Hermeneutik 
inrymmer både tolkningsteori och tolkningspraktik.  
Musikterapi som kunskapsområde har sin hemvist inom humaniora. 
Humaniora betecknar de ämnen som studerar människan som en kulturell 
varelse. Gränsen mellan humaniora och samhällsvetenskap är flytande och 
därför går det att säga att musikterapi är ett tvärvetenskapligt ämne som har 
sin hemvist i humaniora men också rör sig inom samhällsvetenskapen 
(Paulander, 20111012). 
Gustavsson, 2004 menar att den hermeneutiska processen pendlar mellan 
närhet och distans, förklaring och förståelse. I tolkningarna lägger vi fram 
vår förståelse, så som förklaringarna modifierat den. Tolkning blir då 
syntesen mellan förklaring och förståelse, och förförståelse utgör det 
fundament på vilket hela den hermeneutiska processen vilar (a.a.).  

Den tolkning jag gör av det jag erfar vilar på den förförståelse jag har. Den 
pendlar hela tiden mellan del och helhet. Det i sin tur stärker min förståelse 
och gör att jag kan förklara och göra min tolkning. Processen är dynamisk 
och tidsperspektivet är väsentligt. Att det krävs öppenhet hos mig som 
tolkare är givet och en ständig beredskap att ändra min förförståelse. 
Per-Johan Ödman (i Gustavsson, 2004) menar att en öppen 
förståelseprocess kan liknas vid en dialog, där de samtalande parterna 
lyssnar på varandra och tar intryck av varandras argument (a.a.). 

Människan är social och meningsskapande, och mänskligt handlande kan 
inte förklaras på samma sätt som naturfenomen. Förståelse behövs och det 
förutsätter förförståelse och kännedom om kontext, sammanhang. Förståelse 
växer fram ur del, helhet och förförståelse. Det är en utmaning att tolka och 
avgöra om tolkningarna är hållbara. Ricoeur menade att hermeneutik är ett 
tänkande där tolkningars och förståelsers mångfald får kollidera och ge 
inspiration (Alvesson & Sköldberg, 2008).    
Förståelse växer fram ur nya insikter och processen förs framåt mot nästa 
nivå av förståelse som i en pulserande spiralrörelse mellan inre 
reflekterande och yttre dialog. 

Musikterapeutiska forskare som använder sig av hermeneutik hänvisar 
gärna till att hermeneutiska frågeställningar är speciellt intressanta i 
samband med forskning inom konstarterna. Musikterapeuter använder sig av 
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tolkning såväl i den terapeutiska processen som inom forskning (Wheeler, 
2005). 
Denna studie är inspirerad av en hermeneutisk ansats för att på det sättet 
tolka och söka förståelse för de intervjuades erfarenheter. Ett hermeneutiskt 
förhållningssätt har varit det självklara valet för min tolkning av 
undersökningen. 
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3. Metod 

3.1. Intervju 
För att genomföra undersökningen har jag innan förberett mig genom att 
försöka ringa in olika teman. Jag har skaffat mig kunskap inom ämnet 
palliativ vård. Etik, död och kris har också varit teman som legat till grund 
för min förståelse av ämnet. Allmän kunskap om musik, musikterapi och 
musikterapi i palliativ vård har varit viktiga i min förberedelse av 
undersökningen. Syftet med undersökningen är att skaffa kunskap om hur 
det ser ut i den palliativa vården idag vad det gäller musikanvändning. Vem 
använder musik och varför används musik? Dokumenteras den eventuella 
musikanvändningen och i så fall varför eller varför inte? 
Kvalitativa intervjuer valdes för att ta reda på mer om ämnet musik i 
palliativ vård. Den kvalitativa forskningsintervjun kan producera 
vetenskaplig kunskap i meningen erhållen ny och systematisk kunskap 
(Kvale, 1997). 
Under intervjuerna eftersträvas specifika situationer och handlingar, inte 
allmänna åsikter. Intervjun är fokuserad på bestämda teman. Den kunskap 
som erhålls i en intervju frambringas genom det mellanmänskliga samspelet 
i situationen (a.a.). 
Syftet med intervjuerna är att samla in empirisk information om beprövad 
erfarenhet av musik i palliativ vård. 

3.2. Datainsamling  
I min planering av intervjuer har jag valt att först skaffa allmän kunskap om 
ämnet palliativ vård och musik. Jag har haft möjlighet att pröva några frågor 
kring ämnet i ett nyhetsbrev som går ut digitalt till ca 3000 intresserade 
personer av palliativ vård. Svenskt Palliativt Nätverk - SPN (Bilaga 1). Jag 
erhöll 16 svar. De personer som svarade på nyhetsbrevet svarade på mail 
och nästan samtliga presenterade sig med yrke. Ungefär hälften är 
verksamma som sjuksköterskor, och övriga är sjukgymnaster, enhetschefer, 
överläkare, arbetsterapeuter, psykologer, kuratorer.  Av dessa svar valde jag 
ut fem personer att intervjua. Urvalet gjordes med avsikt att täcka in olika 
yrkeskategorier och för att få en viss geografisk spridning i landet. Några av 
de personer jag valde hade även skrivit i sitt svarsmail att jag gärna fick 
kontakta dem för fortsatt samtal om musik och palliativ vård. 
Första kontakten togs via mail för att få bekräftat att personerna var villiga 
att ställa upp för fortsatt intervju. Tidpunkt för telefonsamtal fastslogs och 
de fick fem frågor i förväg, samma frågor som redan stått i nyhetsbrevet, att 
förbereda sig för inför samtalet (Bilaga 2). Redan i detta skede gavs även 
viktig information om att erhålla samtycke till att använda 
intervjupersonernas svar sammanställda i min uppsats. Jag bedömde att 
detta samtycke räckte med att vara muntligt eftersom kontakt redan var 
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etablerad genom att de själva visat intresse för mina frågor. 
Intervjupersonerna gavs löfte om att få ta del av den slutliga 
sammanställningen av intervjuerna. 

Det är viktigt att ha en korrekt etisk hållning vid insamlandet av material där 
ev personer skulle kunna identifieras, därför är det nödvändigt att informera 
i förväg om hur redovisningen av samtalen är tänkt. Jag som intervjuare 
måste i förväg ha tänkt igenom möjliga konsekvenser, inte bara för de 
personer som deltar i undersökningen utan även för den grupp, sammanhang 
dessa representerar.  

Jag genomförde även en provintervju för att pröva mina frågeställningar och 
min förmåga att hålla en intervju med god etisk hållning. Det var även av 
värde att prova tekniken vid en telefonintervju som ska spelas in. 
Genomförandet av provintervjun gjordes genom att den personen fick mail 
med frågor i förväg och även möjlighet att senare ta del av hela den 
utskrivna intervjun. 

En intervjuguide förbereddes med några frågor. Intervjuerna valdes av 
praktiska skäl att genomföras på telefon och samtalen spelades in. 

Jag ringde upp samtliga och genomförde intervjuerna på högtalartelefon. 
Jag var ensam i ett rum och spelade in samtalen på en diktafon. Innan 
diktafonen slogs igång och intervjun startade så gjorde jag tillsammans med 
informanten en muntlig överenskommelse beträffande sekretess. Jag 
berättade även att jag skulle skriva ut intervjun så ordagrant som möjligt och 
maila den för genomläsning så att informanten skulle kunna ge samtycke till 
att känna igen sig i texten. Jag informerade om att det vid denna typ av 
studie är av vikt att skriva ut samtalen så ordagrant som möjligt. 

Samtliga fem intervjuer genomfördes. Jag skickade utskriften av intervjun 
på mail och fick in godkännande från samtliga. Någon hade någon synpunkt 
på att det upplevdes som rörigt att läsa igenom och erbjöd sig att redigera 
texten, men jag avböjde och hänvisade till Kvales bok om hur den här typen 
av intervjuer sammanställs och bearbetas. 
Utskriften bygger i stor utsträckning på tolkning där intervjun består av en 
människas berättelse, även om avsikten är att återge den ordagrant för att 
sedan analysera och tolka texten. Olika steg i empiriska fenomenologiska 
analyser är 1. Läsa igenom hela intervjun för att få en känsla av helheten. 2. 
Fastställa meningsenheterna som de uttrycks i intervjun. 3. Formulera det 
tema som dominerar en naturlig meningsenhet. 4. Ställa frågor till 
meningsenheterna utifrån undersökningens syfte. 5. Knyta hela intervjuns 
centrala, icke överflödiga teman samman i en deskriptiv utsaga (Kvale, 
1997). 

Min utgångspunkt för tolkning och analys av intervjuerna är ett 
hermeneutiskt förhållningssätt där min förförståelse inom ämnet naturligt 
kommer finnas med i min tolkning. Jag har använt mig av de fem 
ovanstående stegen för att med hjälp av dessa ringa in teman.  
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3.3. Analysprocess 
Av de informanter jag valde ut har alla olika profession men samtliga 
arbetar inom palliativ vård på något sätt. De är verksamma som: 
sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och överläkare. 

Ingen av dem har någon musikalisk utbildning men samtliga uttrycker ett 
intresse för musikens påverkan. Fyra stycken uttrycker tydligt att deras 
personliga erfarenheter av musikens påverkan på dem själva gör att de är 
mycket noga med vilken musik de väljer. Någon uttrycker vikten av att 
musik får en naturlig plats i vardagslivet och att det är viktigt att uppmuntra 
användning av musik som patienten själv tycker om. Även radio och tv 
nämns som möjliga alternativ för musik i vardagen. 
Under analysprocessen av de fem intervjuerna har jag sökt efter 
gemensamma nämnare kring informanternas syn på musiken kraft och 
funktion i den palliativa vården.  

I livets slutskede är vi i stort behov av omvårdnad om hela människan. Kan 
musik då vara till någon hjälp?  

3.4. Trovärdighet och tillförlitlighet 
Studien är begränsad till de intervjuer som genomförts. Materialet är 
trovärdigt genom att de intervjuer som finns är ordagrant utskrivna och är 
återkopplade till informanterna som har gett sitt godkännande.  

Genom att göra intervjustudier på detta sätt genom telefon, bör en 
medvetenhet finnas om att ansiktsuttryck och kroppsspråk inte finns med i 
det material som jag som intervjuare har erhållit. På det sättet är 
informationen från informanterna till viss del begränsad. Materialet i 
intervjuerna är endast det talade ordet, som senare blir det utskrivna och 
som är mitt underlag för att gå vidare med analys. Om jag hade träffat 
informanterna och gjort intervjuer hade jag kanske fått mer material 
samtidigt som mitt eget deltagande kanske hade kunnat påverka de 
intervjuades svar. 
Det går inte att komma ifrån att det vi upplever beror på vilka vi 
ursprungligen är och vad vi varit med om under livets gång. Trots att vi 
människor till övervägande del är mer lika än olika, bär vi alla på 
individuella olikheter i både gener och erfarenhet. Hur vi uppfattar något 
och hur vi beskriver det, sker både på genetisk och på erfarenhetsmässig 
grund. Vi uppfattar, förstår, tolkar och beskriver skeenden på de sätt vi 
förmår och känner oss bekanta med (Paulander, 2011). 

Det finns medvetenhet om bristerna i underlaget om att denna studie ska 
kunna beskriva hur det ser ut i Sverige och ge information om hur 
användning av musik i palliativ vård ser ut. Studien är begränsad till de svar 
som kom in på frågorna som ställdes i nyhetsbrevet och till dess läsare. 
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4. Resultat 
I analysprocessen framträder för mig ett antal teman i informanternas svar. 
Tre teman som framträder tydligt är musikens påverkan fysiskt, psykiskt 
och socialt. Dessutom återkommer ytterligare ett tema, informanternas 
personliga erfarenhet av musik. Resultatet redovisas med direkta citat och 
kommentarer till dem. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 

4.1. Fysisk påverkan av musik 
Genomgående i samtliga intervjuer har vikten av att hjälpa patienter till 
någon form av avspänning kommit fram. Musiken framhålls som ett viktigt 
redskap för att kunna underlätta fysisk avspänning. De talar även om att 
valet av musik kan vara viktigt. T ex antal pulsslag i rytmen har betydelse 
för att på det sättet få hjälp att komma ner i varv.  
En informant använder sig av ”Musicure”, cd skiva nr 1. Musicure är 
speciellt sammansatt musik som utformats för att ha avstressande effekt 
samt för att stimulera känslan av fantasi. Musicure försöker undvika 
traditionella musikgenrer för att kunna passa alla (www.musicure.com). 
Informanten lånade skivan av en arbetskamrat och lyssnade igenom 
musiken. Skivan har ett visst antal pulsslag och hon använder den nu för att 
patienten ska komma ner i varv. 

Jag använder skiva nr 1 som har ett visst antal pulsslag i musiken för att man 
ska komma ner i varv  

 
Musik kan hjälpa till en ökad kroppsmedvetenhet och på det sättet göra det 
lättare att slappna av. 

Man vill helst inte att patienten ska somna samtidigt men man vill få ner dem 
i en avspänning där de glömmer tid och rum lite grann och då kan det vara 
bra med musik 

Jag använder alltid musik vid vanlig avspänning.... för att patienten ska 
komma ner i varv 

Jag tror att musik har en lugnande inverkan, ett avledande, ett rogivande 

Ibland gör jag så i inledningen en musikmeditation, som samtidigt är en 
avslappning och kroppsmedvetenhetsövning 

… i lugnande syfte … fråga vad de tycker om för musik… det blir kanske 
nån avkoppling, lite lugnt och skönt 

Musik kan även fungera som en igångsättare för fysisk aktivitet. T ex 
marschmusik.  

Man får igång folk genom att sjunga 

… spontant, man säger nånting och då kommer man på nån sång som har det 
i sig och då börjar man sjunga det 

… använder mycket musik, aktivt med musik och poesi, bild och rörelse som 
går ihop lite 
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Musik kan stimulera lustcentrat och minska stresshormoner.  
Det är ju bevisat att musik utsöndrar de positiva hormonerna med musik man 
tycker om själv 

… sätta på radion där det är en kanal med musik man tycker om, eller nån 
skiva, just för att det stimulerar lustcentrat 

Musik som smärtreducerare. 
… musik och massage i kombination. Patienten hade musik hemma också 
och spelade skivan upprepade gånger… rätt höga doser morfin och även 
ångest… efter ett tag kunde trappa ner på morfinet… 

Genom att använda musik av olika slag har informanterna erfarit att det går 
att påverka människors fysiska tillstånd genom musik av olika karaktär. 
Informanterna har i viss mån skaffat sig kunskap om att olika musik 
påverkar på olika sätt. De har ökat sin kunskap genom beprövad erfarenhet, 
konkreta tips från andra samt genom att informera sig gällande forskning.   

4.2. Psykisk påverkan av musik 
Alla informanter beskriver på olika sätt hur musik påverkar det psykiska 
välbefinnandet på olika sätt. Ord som trygghet och lugn och ro är 
återkommande.  

Musik har som syfte att skapa trygghet och igenkännande…  

Viktigt att man har en musik som man känner att man kan vila i, som man 
kan känna sig trygg i och det ska man kunna känna direkt i de första tonerna. 
Det här kan jag lita på… 

Jag tror att musik har en lugnande inverkan, ett avledande, ett rogivande 

Jag tror att musik är bra och att det kan underlätta för gästerna. Musik är ju 
ändå någonting som lindrar på ett alldeles ypperligt sätt och de allra flesta 
människor, jag har faktiskt inte träffat nån som inte njuter av musik 

Musik kan ge glädje och på det sättet även ge bättre mående.  
Som rogivare och också som en glädje. Varför ska man inte kunna vara glad 
fast att man ska dö?  

... stunder av glädje och man kanske vill dansa eller vara nära någon man 
tycker om och då är musiken en jättefin själslig påverkan… 

… en patient som låg alldeles stilla… när jag kom in och sjöng lite för henne 
tittade hon upp och sa: vad roligt!... fortsatte att prata och låg med handen i 
takt med musiken 

Musik berör och kan vara en hjälp i ett skapande.  
Det blir mer familjärt, som att en syster eller mamma sätter sig och sjunger 

Musik kan ge inspiration och näring… de kan få fatt nånting i musiken 

… lyssna på musik… man minns en massa saker eller det väcker en massa 
känslor, men jag tror det är bra i de allra flesta fall 

De flesta mår bra av musik och det väcker mycket känslor 

Musik stimulerar lustcentrat och kan ge ett bättre mående i en depressivitet 
eller krisreaktion.  
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Många är ju i kris och depressioner och i den grunden, det kognitiva tänket 
för vad man kan påverka själv det psykiska välmåendet så är musiken en del i 
det 

Det är ju bevisat att musik utsöndrar de positiva hormonerna med musik man 
tycker om själv 

Stress dämpas med musik. 
… i kombination med allt annat, då tänker jag att stimulera sinnena för att 
dämpa stresspåslaget så har det en god effekt i kombination med allt annat 

... viktigt att äta för att fylla på ytterligare positiva hormoner och sen att man 
kan sätta på tvn eller en skiva 

Musik används för lite. 
… man sätter på musik för att bli glad, man sätter på musik för att koppla av 
men på hospice och när du närmar dig livets slut så har du inte musiken på… 
man är så rädd att störa 

… det är jättekonstigt att det är så tyst kring döden. Det här att man viskar 
och så. Det är ytterst få tillfällen under alla dessa år som jag har jobbat som 
man verkligen har använt musiken 

Musik kan öppna upp för existentiella och andliga frågor. 
Vi i den här vården har chans att lyfta de här värdena och man hamnar direkt 
in på existentiella och andliga frågor och sånt som man inte riktigt lika lätt tar 
upp... 

Bild, musik, bad, massage… vi har upptäckt att det är ett bra komplement att 
ta till och framför allt när det är lite extra svårt, och när människor har svårt 
att uttrycka sig verbalt när det är extremt jobbigt. En del personer har extra 
stora ryggsäckar som dom bär omkring på och då är det ännu viktigare att 
man har lite olika saker att erbjuda så att man kan närma sig de här olika 
svårigheterna på olika vis 

Du ligger inte i din egen sorg och smärta på samma sätt om du har en 
avledande musik på radio eller vad du nu har 

… musik kan vara avledande men det kan också vara jobbigt när man mår 
dåligt att det väcker för mycket känslor, men det kan ju vara någonting 
positivt att man får ur sig lite känslor, för musik stimulerar faktiskt till sånt 

På samma sätt som informanterna erfarit att musik påverkar människan 
fysiskt så förmedlar de erfarenheter av att musik av olika karaktär även kan 
påverka det psykiska tillståndet hos människan. Musik används som en 
hjälp för att bära känslor, påverka känslor och öppna upp för att bearbeta 
känslor. 

4.3. Social påverkan av musik 
Allsång skapar gemenskap. Sång och musik kan skapa samhörighet mellan 
den sjuke och anhöriga. Trygghet och igenkännande genom musik skapar 
möjlighet att vara lite mer socialt aktiv. Sång och musik kan skapa en 
familjär stämning och behöver inte vara så högtidlig. 

 Hade jag sjungit mer operaaktigt och fint och vackert hade de kanske inte 
vågat vara med 

… sen kan de ju gnola själv och då hänger jag på det 



34 

Nu kör vi då, du kan kanske trumma?  

… då kan man ta den sången när hon är på dåligt humör 

Musik kan ha en funktion att samla ihop en grupp i inledningen av en 
samling. 

 I inledningen är det som ett sätt att landa i rummet 

Man skulle kunna bjuda in eftersom vi har ett särskilt rum och man fick välja 
musik. Gäster och anhöriga kan lyssna på musik och utifrån det få igång ett 
samtal 

Genom att lyssna på musik man tycker om, eller radio och tv så kan 
ensamhet skingras. Det kan vara ett viktigt inslag i den dagliga rutinen att 
lyssna på musik.  

När det gäller sociala aktiviteter och umgänge och att man kanske blir 
begränsad under cellgiftsbehandlingar eller om man har svår 
smärtproblematik, att man då faktiskt kan använda sig av att sätta på radion 
där det är en kanal med musik man tycker om, eller nån skiva… 

Sätt på den skiva du tycker om på morgonen när du vaknar och fixar med din 
frukost… det är ju helheten 

Musik används av informanterna för att underlätta för patienten att skingra 
ensamhet och påverka det sociala livet, både tillsammans med andra men 
också individuellt i ett svårt skede av livet. 

4.4. Informanternas personliga erfarenhet av musik 
En informant har fortbildats av en musikterapeut och känner naturligt till 
mer om musikterapi men påpekar att hon själv inte arbetar 
musikterapeutiskt, men att hon fått kunskap om att valet av musik som 
används är viktigt. Hon använder det hon kallar för trygg musik. Hon 
beskriver olika exempel på klassisk musik och filmmusik och uttrycker att 
viss filmmusik är hållande. Musiken ska inte sticka iväg utan det ska vara 
något som återkommer. 

Jag använder mig aldrig av, för jag är inte så förtjust i sån musik, porlande 
bäckar… jag blir orolig… jag trivs inte med den sortens musik. Man vet inte 
riktigt, det är som att inte ha fast mark under fötterna. Jag söker väldigt 
mycket musik och jag hittar ju det som attraherar mig… 

En informant har tidigare gått en kurs för en musikterapeut och har efter det 
mer börjat använda sig av sina egna kunskaper och musikaliska färdigheter 
och använder sig av i huvudsak sång för att få kontakt på olika sätt. Hon 
blandar musik utifrån patienternas egna önskemål och lägger sen på minnet 
vad de har för favoritsånger för att sen kunna använda just de sångerna vid 
eventuella behov i slutskedet. Hon har inte träffat på någon yrkesutövande 
musikterapeut under sina ca 25 år i vården. 

Det är bra att vara flexibel, att man alltid kan ta upp det när som helst... man 
har alltid rösten med sig. Man är inte bunden på samma sätt och det tycker 
jag är jättehärligt 

En informant berättar om hur hon genom att själv lyssna igenom musik har 
valt ut det hon använt. Hon uttrycker att det är viktigt att musiken är så 
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neutral som möjligt för att man ska kunna hantera de känslor som det 
kanske väcker. Hon har ingen erfarenhet av musikterapi och har heller 
aldrig träffat på någon musikterapeut i vården. 

Vid avspänningen gällde det att välja musik som inte väckte för mycket 
känslor, så jag lyssnade igenom och då fick jag utgå från mina egna 
referenser eller vad det väckte hos mig. Jag har också använt mig av 
”Musicure” som ska ha en lugnande effekt  

Neutral musik är musik som inte väcker känslor och vilken musik väcker inte 
känslor…? … musiken har ett syfte att man ska komma ner i varv men den 
har inte, ingen melankoli… det här är svårt. Det är ju så personligt och 
individuellt 

Jag tycker att man ska vara försiktig med vad man spelar för något. Jag blir 
själv väldigt påverkad 

... det kan vara så att någon säger har ni nån musik här och då måste man ju 
alltid fråga vad de tycker om för något, och de får ju även ta med sig egna 
skivor och spela 

En av de intervjuade uttrycker förvåning för att man använder sig av musik 
så lite i livets slut. Är man rädd att störa? Hon beskriver tillfällen då hon 
varit med om musikanvändning i vården och då var det musik i 
avslappnande syfte med ”vågor och delfiner”. Hon beskriver även musik 
som patienter själva har valt och spelat på cd i sjukrummet.   

Det förvånar mig mycket att man inte använder musik mer än vad man gör 

Jag tror att det har en lugnande inverkan, ett avledande, ett rogivande. Jag 
älskar klassisk musik, det ger en sån frid i själen även om man bara har det 
lite svagt i bakgrunden... som rogivare också som en glädje. Varför ska man 
inte kunna vara glad fast att man ska dö? 

Några informanter känner till lite grann om musikterapi genom artiklar och 
något föredrag och tycker att man ska satsa på mer möjligheter i palliativ 
vård. 

Det ska ju inte bara vara musikterapeuter som håller på…, dom kan sprida sin 
kunskap till oss att använda det… Man kanske måste veta om när man ska 
använda det, vad man ska använda, finns det kunskap kring det och när ska 
man inte använda det? 

Man behöver fler kvalitéer än bara läkemedel och doktor och sköterska och 
fler kvalitéer som är livsbejakande 

Det är fantastiskt bra att ta till. Det ersätter ju inte de medicinska men är ett 
mycket bra komplement som gör att det blir nåt annat och berikar den här 
vården på alla sätt och vis 

Det är ju väldigt enkelt egentligen… Det kostar inte en massa pengar eller att 
man måste investera i en massa prylar. Det är mer tanken att man kommer på 
att det är ett bra hjälpmedel 

En informant känner inte till så mycket om musikterapi men har genom att 
ta del av forskning fått kunskap om att musik kan användas positivt. Hon 
följer regelbundet det senaste inom stressforskning och tipsar i egna 
föreläsningar om att det kan ge goda effekter av att lyssna på musik som 
patienten själv tycker om. Hon uppmanar patienter att använda sig av musik 
hemma i vardagen för att dämpa stresspåslaget och stimulera sina sinnen på 
ett positivt sätt. 
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När jag förklarar hur kroppen fungerar med stresspåslag, negativa hormoner 
och positiva hormoner, hur man kan triggas att dom ökar och stimulera dom 
positiva och dämpa stresshormonerna, det köper ju patienterna för det är ju 
fakta 

… musiken är ju en del i det jag tar upp återkommande  

Musikterapi gissar jag att det ska ha en upplyftande effekt men kanske också 
så att man ska behöva gråta ut 

På frågan om musikanvändningen dokumenteras framkommer av svaren att 
detta inte efterfrågas i vården.  

… i journallagen står det inte att jag ska dokumentera musikanvändning  

Jag har gjort små utvärderingar… det här är helt enkelt för bra för att hålla 
tyst om 

Då får man skriva det som en kommentar för det finns ingen rubrik för det
  

Vi journalför övergripande och musiken är ju en del i det jag tar upp 
återkommande… 

Informanternas egenerfarenhet av musikens påverkan fysiskt, psykiskt och 
socialt samt reflektioner över detta, finns med som utgångspunkt för hur de 
använder sig av musik i vården. 

4.5. Sammanfattning  
Samtliga intervjusvar genomsyras av en grundsyn att musik kan vara 
användbart i vården. Musikens möjlighet att påverka oss fysiskt, psykiskt 
och socialt är en gemensam nämnare för samtliga. Att musik väcker känslor 
är alla överens om. 

Val av musik är också en fråga som verkar engagera de flesta. Några väljer 
musik bara utifrån egen erfarenhet av hur de själva påverkas. Flera 
benämner vikten av det de kallar för trygg musik. Någon uppmuntrar till att 
lyssna till det patienten själv tycker om. Klassisk musik utan ord, eller 
annan ordlös musik är det några som föredrar att använda sig av. Några 
informanter ger uttryck för att det är bra att vara försiktig vid valet av musik 
så att det inte väcker för mycket känslor.  
En av de intervjuade arbetar aktivt med sång och använder det som ett sätt 
att mötas och vara tillsammans. Samtliga använder sig av musik som ett 
redskap i sin yrkesutövning. Några använder musik aktivt medan någon 
tipsar patienten om att själv aktivt använda sig av musik i hemmet. 
Dokumentation av musikanvändning görs vanligtvis inte. Någon nämner att 
det kanske har gjorts någon gång men att det inte infattas av journallagen att 
dokumentera om musik. 

Ingen har någon personlig erfarenhet av musikterapi i vården, även om 
några känner till att det finns och några av de intervjuade har fått 
fortbildning av musikterapeut. 
Alla ger på olika sätt uttryck för att musik är ett bra komplement i vården 
och att det är viktigt med forskning inom området. 
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5. Diskussion 
Jag är berörd av att det enkla musikstycket kunde beröra deltagarna så djupt 
och få så många känslor i rörelse. Jag kan aldrig veta vad som sker i mötet 
med andra och med musiken. Jag kan bara vara närvarande i det som sker. 
Målet är att erbjuda något meningsfullt en stund i livets slutskede och att 
skingra tankar för en stund och hjälpa till att vara här och nu. Idag är det du 
och jag här och nu, och vi delar en stund av liv tillsammans.  

(Några av mina egna tankar och reflektioner i praktiksammanfattning efter att 
ha praktiserat på ett hospice.) 

5.1. Studiens inriktning 
I litteraturbakgrunden till denna uppsats finns det med avsnitt om bl a etik, 
krisens olika faser och existentiella frågor. Ett empatiskt förhållningssätt i 
mötet med den sjuke är viktigt för att förtroende ska kunna skapas. En viss 
kunskap om död, döende och krisbearbetning ger en hjälp i mötet och 
skapar en grund att vila på. En etisk hållning är en förutsättning i varje möte 
med en annan människa i vårdande syfte. Integritet, värdighet och respekt 
måste finnas med som en utgångspunkt. Att prata om död och döende och 
att vistas i närheten av personer som ska dö ställer krav på mig som 
människa. Då är det viktigt att själv reflektera över frågor av existentiell 
karaktär men också att kunna skilja på sina egna känslor och andras känslor. 
För den som lever nära döden blir livet ännu tydligare. Det är viktigt att 
stimulera medvetandet att leva. Musik ger en unik möjlighet att vara i nuet. 
Musik kan verka bortom orden och underlätta livet för ett tag.  
Jag fick möjlighet att ställa frågor om detta genom SPNs nyhetsbrev 
(Svenskt Palliativt Nätverk) och jag erhöll sexton svar. Brevet går ut till ca 
3000 intresserade av palliativ vård. Vilka sexton personer är det då som 
svarar? Förmodligen de som tycker sig ha något att säga om 
musikanvändning i palliativ vård på något sätt, men det kan ju även finnas 
andra än de som svarat som har det. De som svarat är kanske vana att svara 
på enkäter och hade just då tid och möjlighet? Kanske musik nyss hade 
berört dem själva och därför var frågorna aktuella? Varför var de flesta som 
svarade sjuksköterskor, och ingen enda undersköterska? Det går bara att 
gissa varför människor tar sig tid att svara på ett upprop av detta slag. Jag 
har varken kunskap om vilka som prenumererar på nyhetsbrevet, eller om 
de personer som svarat, så därför vet jag inte varför just de valde att svara. 
Jag kan inte dra några slutsatser av varför jag inte fått fler svar på mitt 
upprop. Mina tankar däremot rör sig kring om det kan vara så att det finns 
respekt för musikterapeutiskt kunnande och därför tycker sig människor inte 
ha något att tillföra som rör musikanvändning i vården?  Kanske ser man på 
sin roll i sammanhanget som liten. 
Av de svar jag fått talar alla om vikten av musik i livet. De flesta som svarat 
har någon erfarenhet av att ha använt musik i palliativ vård. I urvalet inför 
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intervjuerna försökte jag få så bred representation av yrkeskategorier som 
möjligt för min studie av musikanvändning i palliativ vård.  
De personer jag har intervjuat har gemensamt en tro på musikens betydelse 
att påverka människan fysiskt, psykiskt och socialt i livets slut. Palliativ 
vård innebär till stor del att försöka göra det så bra som möjligt för den 
sjuke och målet är att uppnå så god livskvalitet som möjligt den tid som är 
kvar av livet. Ochsner Ridder (2011) menar att musik kan vara ett mycket 
viktigt redskap genom att musik på olika sätt kan täcka grundläggande 
psykosociala behov i den palliativa vården (a.a.). 

Den som bär på vetskapen att döden är nära upplever livet ännu viktigare. 
Ensamhet, meningslöshet, orättvisa, skuld, ångest är några av de olika 
känslor och stämningar som är oundvikliga att möta, men det kan också 
finnas känslor av hopp och tacksamhet. Det är viktigt att komma ihåg att när 
en människas existens blir hotad kan man aldrig ta bort dennes smärta och 
ångest men man kan hjälpa till att lätta på bördan. I WHO:s definition av 
palliativ vård uttrycks tydligt att syftet är att förbättra livskvaliteten för 
patienter och dess anhöriga. Livskvalitet är den upplevda känslan av att leva 
ett gott liv.  

5.2. Förhållande till musik	  
Förhållandet till musik är olika för oss under livet. Vi kommer i kontakt 
med musik och ljud redan som foster. Våra upplevelser av musik utvecklas 
och förändras olika under livet. Precis som Ruud (2001) talar om att musik 
är en källa till att stärka vitalitet, ge upplevelse av kompetens och känsla av 
tillhörighet och en känsla av mening och sammanhang i livet, så uttrycker 
informanterna detsamma utifrån sina erfarenheter av musikanvändning i 
vården. 
När jag tagit del av informanternas svar och själv funderat över varför inte 
fler svarat på frågorna i nyhetsbrevet så förstår jag att om musik i palliativ 
vård ska bli använt idag så är det beroende av person. Det finns inom den 
palliativa vården inte en vedertagen rutin att föreslå eller använda musik. 
Det bygger på en enskild persons intresse och vilja. Jag uppfattar hos de 
intervjuade att det finns en vilja och önskan om mer kunskap om hur musik 
kan användas. Det verkar inte finnas någon större kunskap om 
musikterapeutiska arbetssätt och metoder. Någon söker information genom 
att uppdatera sig om vad som händer i forskning och har funnit fakta bl a 
inom stressmedicinsk forskning. Den musik som informanterna använder 
sig av idag i sitt arbete dokumenteras inte. 

I Socialstyrelsens nya riktlinjer (2012) rekommenderas musikterapi som ett 
komplement till bl a samtalet. Tänk om det skulle kunna vara så inom den 
palliativa vården att musik fanns med som en naturlig del i det vardagliga 
arbetet i vårdmiljön. Då kanske det också skulle vara lika naturligt att 
dokumentera musikanvändning som att dokumentera smärtlindring eller 
byte av kateter? 
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Den forskning jag tagit del av om musik i palliativ vård talar i huvudsak om 
att de resultat som kan uppnås är ökad livskvalitet för patienter i livets 
slutskede. I Socialstyrelsens nya riktlinjer (2012) finns som 
rekommendation att musikterapi ska erbjudas patienter i livets slutskede 
med syfte att lindra symtom och främja livskvalitet. Precis som 
informanterna erfarit så kan musik underlätta fysisk avspänning, ge lugn och 
ro och påverka det psykiska välbefinnandet. Musik kan öppna upp för 
samtal om existentiella frågor och musik kan skapa samhörighet och 
gemenskap och på det sättet påverka sociala sammanhang. Att arbeta med 
omvårdnad i ett palliativt skede av livet är en omvårdnad om hela 
människan, för att uppnå så god livskvalitet som möjligt. Musik är en del av 
det som kan ge god livskvalitet.  
Människors egna upplevelser av musik måste mötas med förståelse och 
respekt. När man använder musik i vården är det bra att ha med sig kunskap 
om hur musik kan påverka den som lyssnar. Att utgå från sig själv och sina 
egna upplevelser av musik är ett sätt att förhålla sig. Ett annat är att ta reda 
på mer om den sjuke och dennes musiksmak och erfarenhet sen tidigare av 
musik. Inom det musikterapeutiska området finns det erfarenhet och 
kunskap om musiklyssning och om hur man väljer musik och varför. 

5.3. Påverkan av musik	  
I Gabrielsson (2008), Ruud (2001) och Theorells (2009) böcker beskrivs 
olika tillstånd av fysisk och psykisk påverkan av musik. Det finns mycket 
forskningsbaserad kunskap att hämta om musikens påverkan på människan. 
Informanterna beskriver omsorgsfullt sina erfarenheter av musik men 
uttrycker också önskan om mer kunskap om forskning kring 
musikanvändning i palliativ vård. Musikens inneboende kraft berörs i 
Gabrielssons bok Starka musikupplevelser (2008). Där beskriver han 
människors starka upplevelser av musik på ett ingående sätt. När människor 
delar med sig av sina personliga, starka upplevelser blir det tydligt att musik 
påverkar mer än vad vi kan veta om varandra. I några av de intervjuer jag 
genomfört så utgår informanterna helt från sig själva när de använder sig av 
musik i vården. Deras egen erfarenhet och upplevelse av musik ligger till 
grund för hur de använder sig av musik. Det finns en försiktighet hos några i 
valet av musik så att inte för mycket känslor ska väckas. Samtidigt säger en 
informant att all musik väcker känslor.  

Är rädslan befogad för att väcka för mycket känslor genom musik? Kan 
man väcka för mycket känslor genom musik? I Ulla Holms bok Empati 
(2001) talar hon om viktiga egenskaper på inre kompetens i arbete med 
andra människor. Respekt, intresse, självdisciplin och självreflektion är 
något av det hon beskriver som viktigt i mötet med en annan människa. Att 
vara noggrann med valet av musik är en bra utgångspunkt, men kanske att 
rädslan bör genomlysas genom självreflektion. Handlar det om att jag är 
rädd för vad jag själv upplever eller är det för att jag är rädd för reaktionen 
hos den som lyssnar? Finns det resurser och kompetens att ta hand om en 
känslomässig reaktion av något slag?  
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Musik kan underlätta människors förmåga till coping, bemästrande av 
situationen, genom att musik kan hjälpa till att samla ihop känslor och 
spegla stämningar och det kan göra det lättare att förstå och acceptera det 
som sker. Gabrielsson (2008) talar om ett växelspel mellan musik, människa 
och sammanhang om det ska bli någon upplevelse av musiken. Min tolkning 
är att det är precis så, och jag märker det även hos informanterna att det 
finns en respekt för musikanvändning i vården så att den anpassas till 
individen och sammanhanget. 
Livet pågår till sista andetaget med allt vad det innebär. Vi bär med oss våra 
minnen, erfarenheter och allt det som gjort oss till de vi är. När döden är 
nära har vi behov av att förlika oss med oss själva och våra anhöriga. Musik 
kan vara till hjälp för att mötas och vara tillsammans utan krav. När orden 
inte räcker till kanske ett musikstycke eller sång kan vara bärare av orden. 
Detta verkar vara något som informanterna på olika sätt har erfarit. Musik 
kan vara en hjälp igenom krisens olika faser. I reaktionsfasen, 
bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen kanske musik fungera som stöd 
och tröst för att förstå och acceptera det som hänt. Vid de tillfällen jag 
praktiserade på hospice rörde jag mig mest i bearbetningsfasen och 
nyorinteringsfasen tillsammans med den döende. Vi använde musik 
tillsammans på olika sätt för att acceptera och bejaka livet. Jag har erfarit att 
musik på olika sätt, både lyssnande och aktivt utövande av olika slag stärker 
identiteten hos människan. En av informanterna beskriver sin vardag på 
jobbet med att hon alltid har sången med sig och att det är så enkelt att ta 
till. Den vardagsnära användningen av musik i vården kan ge mycket glädje, 
men även vara till nytta på olika sätt. När döden är nära kan det vara viktigt 
att få uppleva en fristad en stund där inte bara sjukdom och död råder. Då 
kan musikanvändning vara till hjälp för att skapa ett rum för 
skönhetsupplevelse mitt i det svåra. 

5.4. Musik som möjlighet i vårdarbete	  
Existentiella frågor blir ofta aktuella när döden är nära. I dödens närhet blir 
nuet viktigt. I ett musikaliskt skapande är nuet påtagligt och vi tvingas vara i 
nuet. Det kan vara viktigt att försöka hitta någon mening med det som sker. 
Hur har mitt liv varit hittills och hur vill jag leva det resten av den tid som 
finns kvar? Genom att musicera tillsammans eller lyssna på musik lämnas 
den sjuke inte ensam och man kan tillsammans få fatt i nånting som man 
kan arbeta med. En av informanterna använde just den formuleringen 
”Musiken kan hjälpa till att få fatt i nånting”. Detta stämmer med min 
upplevelse att musik kan vara bärare av olika känslor och stämningar. Både 
om man lyssnar eller spelar aktivt själv. Det finns kraft i musik och den kan 
hjälpa till att verkligen få fatt i något. Att få hjälp att arbeta med känslor i 
livets slut är betydelsefullt. Musik kan vara en ordlös katalysator av våra 
känslor och musik kan underlätta upplevelsen av känslor som kan vara 
behagliga eller svåra att leva med. Musik kan även påverka neurologiska 
funktioner och på det sätt fungera som en igångsättare för fysisk aktivitet, 
precis som en av informanterna beskriver det. 
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I livets slutskede är det den sjukes vilja som ska styra. Det är mycket tydligt 
uttryckt i de etiska riktlinjer som finns för palliativ vård (Beck-Friis & 
Strang, 1995). För musikanvändning på olika sätt i vården är det viktigt att 
tänka på att det är den sjuke som är uppdragsgivaren. Det är inte mina egna 
ambitioner som vårdare som får styra utan det är den döende som ska 
uttrycka sina önskningar och sin vilja. Hartley & Payne (2008) talar om att 
musik eller konst i olika former kan vara en hjälp till kommunikation. 
Särskilt om den sjuke inte varit van sen tidigare att reflektera och analysera 
så mycket med ord. De konstnärliga terapierna kan vara en hjälp för att 
blicka tillbaka på olika sätt och få hjälp att sammanfatta sitt liv. Därför är 
det viktigt att bli erbjuden musik på olika sätt i den dagliga vården. 
Ingen av informanterna talade om musik som underhållning. Det är 
anmärkningsvärt, för ofta blir musik jämställt med just underhållning. Har 
vi behov av att bli underhållna när vi snart ska dö?  En informant ställde 
frågan: ”Varför ska man inte få vara glad fast man ska dö?” men även 
frågan: ”När döden är nära, vill man då ha tyst?” Svar på de frågorna är 
det ingen levande som kan vara säker på, men det kan finnas olika sätt att 
läsa av situationen på, hos den döende och även hos de anhöriga. Som 
musikterapeut har man kunskap om olika metoder/modeller att arbeta med 
och det krävs speciell kompetens för många av dem. Musikanvändning i den 
palliativa vården på de sätt som informanterna beskriver bör vem som helst i 
vården kunna använda sig av, så länge man har klart för sig de etiska 
aspekter som finns inom palliativ vård.  
I intervjuerna har jag frågat om musikanvändning dokumenteras men fått 
svaret att ingen gör det regelbundet. Någon gör det inte alls. Min fråga kring 
dokumentation bygger på att jag tycker att det behöver synas att musik 
används och har en funktion för den döende och även dess anhöriga. När 
ska alternativa terapier få en sån status inom vården att det både efterfrågas 
och utvärderas?  
I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2012) står det att fortbildning och 
handledning av personal inom palliativ vård bör erbjudas i syfte att lindra 
symtom och främja livskvalitet hos patienter i livets slutskede. Det är viktigt 
att det kommer fram att musik har betydelse för människan hela livet och 
även i livets sista dagar. Den som arbetar närmast den döende har stora 
möjligheter att erbjuda musik på olika sätt. I den musikterapeutiska 
kompetensen ingår det att kunna avgöra om det är läge att erbjuda musik. 
Det måste alltid finnas ett empatiskt förhållningssätt och en vilja att förstå 
en annan människa.  

Ljud, rytm och rörelse har avgörande betydelse för människan från 
fosterstadiet, fysiskt såväl som psykiskt. Redan i den tidigaste levnadsfasen 
läggs grunden för människan som socialt kommunicerande och musiskt 
kännande väsen. Begreppet musisk syftar här på det lilla barnets omfattande 
kommunikativa uttrycksförmåga. Vi föds som musiska varelser som senare i 
livet utvecklar olika förhållningssätt till musik.  Genom livet hamnar vi i 
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olika situationer och miljöer som präglar och ger oss olika erfarenheter av 
musik. Musik påverkar oss fysiskt, psykiskt och socialt (Bjørkvold, 1991). 
Jag menar att musiken är allas! Alla som är nära en annan människa skulle 
kunna ta hjälp av musik någon gång och använda sig av de möjligheter som 
musik kan ge. Musiken är inte till för musikens skull utan det måste finnas 
en mottagare för den. Musikterapi finns som kunskapsområde och 
innehåller bred kompetens om just när och hur, vad och vilken musik som 
kan användas. När vårt liv är på väg att ta slut och vi är i behov av palliativ 
vård kanske musik kan ha betydelse för att påverka oss just fysiskt, psykiskt 
och socialt. Människan är en sammansatt varelse där alla delar samverkar. 
Det fysiska måendet påverkar det psykiska som i sin tur påverkar det 
sociala.  
Det behövs fortbildning av vårdpersonal och uppmuntran till den personal 
som redan börjat att föra in musik i den palliativa vården. Forskning och 
utbildning är vägen framåt för kompetenshöjning av musikens plats i vård i 
livets slutskede. Det är lättare att se möjligheter när man har skaffat sig 
kunskap. Jag vet nu att det finns få musikterapeuter anställda inom palliativ 
vård och begränsad kunskap om deras arbetsmetoder och kompetens. Hur 
musikterapeuter arbetar inom palliativ vård kan sålunda vara av intresse för 
en kommande studie.  

5.5. Framtida forskning 
Det finns ett fåtal utbildade anställda musikterapeuter i Sverige inom 
palliativ vård. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer 2012 är det en 
rekommendation att musikterapi ska kunna erbjudas med syfte att öka 
livskvaliteten hos patienter i livets slutskede. Nya frågor att söka svar på 
behövs inom området musikterapi i palliativ vård och på det sättet finna 
fortsatt stöd för Socialstyrelsens riktlinjer.  

Att söka svar på följande frågor kanske kan vara utgångspunkt för 
ytterligare studie: Hur arbetar en musikterapeut i palliativ vård? Vilka 
metoder/modeller används? Vilken musik används? När och hur erbjuds 
musikterapi? Erbjuds anhöriga att vara med? Finns personal med? 
Dokumenteras arbetet? Hur sköts fortbildning av personal i palliativ vård? 
Finns det kunskap om komplementära terapier?  

Genom praxisnära forskning kan ny kunskap utvecklas, vilket kan tillföra 
den palliativa vården en musikalisk plattform och samtidigt bidra till 
forskningsförankring av musikterapi. 
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5.6. Coda 
Integritet, värdighet och respekt är grundläggande etiska aspekter och 
grunden för den döendes rättigheter. All personal ska kunna leva sig in i 
konsekvenserna av det svåra som sker i livets slutskede, men även de 
anhörigas sorg. Det är då viktigt att kunna skilja på sina egna och andras 
känslor på ett professionellt sätt (Beck-Friis & Strang, 1995).  

Musik i någon form som en del av vård i livets slutskede är inget man kan 
skriva på recept. Allt kring den döende måste grundas i den döendes behov 
och vilja. Vi kan bara vara medspelare och ackompanjatörer en stund under 
sista delen av livets väg.  
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Bilaga 1 

 
Nyhetsbrev – mars 2012 nr 98 årgång 11 

	  	  

Används	  musik	  i	  palliativ	  vård	  idag	  och	  i	  så	  fall	  hur?	  

Jag heter Elisabeth Marklund och är student på 

magisterprogrammet i musikterapi vid Kungl.    

Musikhögskolan (KMH) i Stockholm. /www.kmh.se/ 

Under utbildningens första år genomförde jag praktik på 

Mellansvenska hospicet i Sundsvall vilket fördjupade mitt 

intresse för hur musik i många fall kan berika och bidra till 

upplevelse av lindring och livskvalitet för en svårt sjuk människa. 

Jag är utbildad musiker och undersköterska och vidareutbildar mig inom musikterapi och ska 

nu skriva en magisteruppsats. Det finns en del studier gjorde inom området internationellt 

vilka jag tagit del av som bakgrundsinformation. I mitt magisterarbete ska jag försöka 

kartlägga och undersöka om och hur musik används i palliativ vård i Sverige idag. Används 

musik och i så fall hur? Vem ansvarar och vilken musik används? Vilka syften finns för att 

använda musiken? Dokumenteras ev. musikanvändning? Finns det konkreta erfarenheter av att 

använda musik inom hospice eller vårdavdelningar? Har beskrivningar och utvärderingar 

gjorts? 

Jag arbetar med en förstudie till min uppsats och jag vidarebefordrar mina frågor i detta 

nyhetsbrev och önskar få ta del av era erfarenheter i frågan om musik och palliativ vård. Med 

hjälp av era svar hoppas jag kunna bedöma om det är meningsfullt att vidare utforska ämnet i 

en uppsats. 

   

Kontakta mig helst före 25 mars 2012 på e-post: elisabeth.marklund@student.kmh.se eller på 

telefon: XXXXXXXX 
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Bilaga 2 
Hej!	  

Tack	  för	  att	  du	  tagit	  dig	  tid	  att	  besvara	  mitt	  ”upprop”	  om	  musikanvändning	  i	  SPN	  –	  Svenskt	  
Palliativt	  Nyhetsbrev	  mars	  2012.	  

Jag	  har	  fått	  in	  16	  svar	  och	  jag	  är	  mycket	  tacksam	  för	  de	  erfarenheter	  och	  reflektioner	  alla	  
delat	  med	  sig	  av.	  Samtliga	  svar	  är	  av	  värde	  för	  uppsatsens	  ämne.	  	  

Jag	  har	  för	  avsikt	  att	  dels	  göra	  en	  översiktlig	  sammanställning	  av	  viktiga	  teman	  i	  svaren	  på	  
mitt	  upprop,	  dels	  göra	  några	  djupintervjuer	  utifrån	  specifika	  frågeställningar.	  	  

Jag	  planerar	  att	  göra	  dessa	  intervjuer	  per	  telefon	  och	  vill	  härmed	  fråga	  dig	  om	  möjligheten	  
att	  få	  intervjua	  dig.	  

Det	  kommer	  gå	  till	  på	  följande	  sätt:	  Vi	  kommer	  överens	  om	  en	  tidpunkt	  då	  jag	  kan	  ringa	  dig.	  
Jag	  spelar	  in	  intervjun	  och	  skriver	  ut	  den	  senare.	  Du	  får	  möjlighet	  att	  läsa	  igenom	  det	  jag	  
skrivit	  innan	  jag	  går	  vidare	  med	  texten	  för	  bearbetning	  i	  uppsatsen.	  	  

Samtalet	  kommer	  att	  utgå	  från	  det	  svar	  jag	  redan	  fått	  av	  dig,	  och	  följande	  frågor:	  

Använder	  ni	  er	  av	  musik	  aktivt?	  Och	  i	  så	  fall	  hur?	  

I	  vilka	  situationer	  erbjuder	  ni	  musik?	  

Med	  vilket	  syfte	  används	  musik?	  

Vilka	  möjligheter	  /	  svårigheter	  kan	  det	  finnas	  att	  använda	  musik?	  

Känner	  du	  till	  någonting	  om	  musikterapi?	  

Övrigt	  du	  vill	  tillägga?	  

Om	  du	  tycker	  att	  du	  har	  tid	  är	  jag	  tacksam	  för	  att	  få	  kontakta	  dig.	  Jag	  räknar	  med	  att	  
intervjun	  tar	  ca	  30	  minuter.	  Jag	  har	  möjlighet	  att	  anpassa	  mig	  till	  den	  tidpunkt	  som	  är	  bäst	  för	  
dig,	  men	  måndagar	  kan	  jag	  alltid	  om	  det	  skulle	  gå	  för	  dig.	  

Jag	  hoppas	  att	  du	  vill	  hjälpa	  mig	  och	  att	  du	  svarar	  på	  detta	  mail	  och	  förslår	  några	  tidpunkter	  
när	  jag	  kan	  kontakta	  dig.	  	  

Uppsatsen	  kommer	  förhoppningsvis	  bli	  klar	  under	  hösten	  2012	  och	  kommer	  därefter	  att	  
finnas	  tillgänglig	  på	  kmh.se/bibliotek/DIVA.	  

Återigen	  tack	  för	  dina	  synpunkter!	  

Med	  vänliga	  hälsningar	  Elisabeth	  Marklund	  
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Magisteruppsatser i musikpedagogik inriktning musikterapi 
(2003-2013) 
 
Liss, Ditte (2003) Ögonblick av närvaro. En samspels-/interaktionsstudie baserad 
på videofilmade musikterapisessioner med en musikterapeut och en klient med 
Asperger syndrom.  
Sandell, Anci (2003) Sången handlar om kärlek och är en glad sång. En 
processtudie i musikterapi.  
Bohm, Gunilla (2004) ”Det är ju en kontakt med min själ”. En studie av två 
musikterapeuters tankar kring musiken i sina liv.  
Paulander Bäck, Ann-Sofie (2004) Musik i behandlande verksamhet – påverkan 
eller medverkan? 
Torell, Hillevi (2004) Ursprungsrörelser. En studie av tre musikaliska 
gestaltningar i musikterapi i en mångkulturell skolmiljö. 
Olofsson, Anne (2005) Perspektiv på musik och musikterapi i cancervård för 
vuxna – en kunskapsöversikt.  
Eklöf, Lotti (2006) Våga förändra. Om möten i mångfald som terapeutiskt 
redskap i musikterapi inom vuxenpsykiatrisk öppenvårdsbehandling.  
Oscarsson, Sören (2006) Skam och värdighet. Metodutveckling av musikterapi hos 
barn med uppgivenhetssyndrom.  
Pernler, Katarina (2009) Musik som bärare av det humana i en tekniktät miljö. En 
litteraturstudie om musikterapi och intensivvård.   
Wallius, Rut (2009) Orka, hantera, förstå. Musikterapi med barn som lever med 
våld i nära relationer. 
Karlsson, Henrik (2010) Musikterapeutiskt arbete i reservat. En intervjustudie om 
formandet av musikterapeuters yrkesroller.   
Rudstam, Gabriella (2010) Modifierad GIM i stabiliseringsgrupp med kvinnor.   
Stenman, Lisa (2010) Tankevärldar och förhållningssätt i särskolans 
musikverksamhet.   
Ullsten, Alexandra (2010) ”Det finns ett språk bortom orden”. En 
kunskapsöversikt av musikterapeutisk rehabilitering av skador i prosodi och 
pragmatik vid högersidiga traumatiska hjärnskador.     
Wärja, Margareta (2010) Korta musikresor. Mot en teori om KMR som en 
musikterapeutisk metod.     
Johnels, Linn (2012) Kartläggning av musikrelaterade förmågor hos personer 
med grav intellektuell funktionsnedsättning: Musikterapeutisk metodutveckling 
Lindblad, Katarina (2012)  Samtalet i musikterapi. En hermeneutisk analys av tre 
sessioner.  
Marklund, Elisabeth (2013) Musik i palliativ vård – En intervjustudie med 
vårdpersonal.  
Wallin, Marianne (2013) Musiken skapar en bro mellan människor – En 
intervjustudie med personal inom Daglig Verksamhet. 


