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Abstrakt 
 

Bakgrund: Den kroppsliga förmågan förändras både psykiskt och fysiskt efter att ha 

drabbats av en stroke. Förändrade levnadsvanor och en allt äldre befolkning förespås 

bidra till att fler människor kommer drabbas av stroke i framtiden. Rehabilitering är 

viktig för att reducera behov av eftervård hos personer som drabbats av stroke. 

Musikterapi har prövats som ett komplement till strokerehabilitering, men inte blivit 

vedertaget. 

Syfte: Att beskriva vilka effekter musikterapi har hos patienter som drabbats av stroke.  

Metod: Examensarbetet utfördes som en systematisk litteraturstudie med studier av 

både kvantitativ och kvalitativ ansats. Resultatet baserades på sjutton vetenskapliga 

artiklar som analyserades i enlighet med Fribergs (2012) analysmodell.  

Resultat: Litteraturstudien visade att musikterapi har både psykiska och fysiska effekter 

hos personer som drabbats av en stroke. Resultatet presenterades i fyra teman: 

musikterapins effekter på sinnestillståndet, musikterapins effekter på kognitiva 

funktioner, musikterapins effekter på exekutiva funktioner och musikterapins effekter 

på motoriska funktioner.  

Slutsats: Under litteraturstudien identifierades fyra olika former av musikterapi. 

Samtliga har visats bringa en positiv inverkan hos strokedrabbade patienter. Dagens 

sjukvård strävar efter ett holistiskt synsätt. Litteraturstudiens resultat visar att 

musikterapi har inverkan på både fysiska och psykiska plan, därmed anser vi att 

musikterapi kan vara ett fullgott tillägg till den konventionella omvårdnaden.  
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1 Inledning  

Att drabbas av en stroke förändrar vardagen radikalt. Från att ha varit en stark och 

välfungerande individ kan en tillvaro där den drabbade är i behov av hjälp bli 

verklighet. I vår kommande roll som sjuksköterskor vill vi utöva evidensbaserad vård 

för att förmå att ge bästa möjliga omvårdnad. Då en av författarna till studien har 

erfarenhet av att ha arbetat på en utav landets mest prisbelönta strokeenheter, har prov 

setts på hur fin omvårdnad av strokedrabbade patienter kan genereras. Författarna har 

dock en upplevelse av att förbättringar i rehabiliteringen behövs för att öka livsglädjen 

och livskvaliteten hos individer som drabbats av stroke. Vi är därför nyfikna på 

huruvida musikterapis effekter kan förbättra strokerehabiliteringen.  

2 Bakgrund  

2.1 Vad är stroke? 

Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskada som orsakas av otillräcklig blodtillförsel till 

en del av hjärnan (Caplan, 2006).  Livsrelaterade levnadsvanor såsom rökning, övervikt, 

låg fysisk aktivitet och höga blodfetter är riskfaktorer för att drabbas av en stroke 

(Jönsson, 2012). Riskfaktorerna kan leda till ateroskleros och högt blodtryck som i sin 

tur orsakar ischemi. Syrebristen i hjärncellerna bidrar till att det drabbade området dör.  

Den vanligaste orsaken till stroke är hjärninfarkt som utgör 85 procent av fallen medan 

återstående 15 procent utgörs av hjärnblödning. Hjärninfarkt innebär en ocklusion av ett 

eller fler blodkärl i hjärnan. Hjärnblödning kan förklaras genom att ett blodkärl brister i 

hjärnan och blodet börjar cirkulera utanför kärlen, vilket leder till ett ökat intrakraniellt 

tryck. Skadans omfattning och lokalisering är avgörande för symtombilden oavsett om 

stroken orsakats av hjärnblödning eller hjärninfarkt (Appelros, 2012).  

2.2 Symtom efter att ha drabbats av stroke 

Det är svårt att förutspå hur en individ kommer att reagera efter insjuknandet i stroke . 

Ett flertal beskiver förändringen som påfrestande. Depression är ett vanligt symtom och 

uppskattas förekomma hos en tredjedel av dem som insjuknar (Johansson, 2012).  

Personer som drabbats av en stroke beskriver i många fall svårigheter att ta sig an olika 

aktiviteter. Det gäller såväl ansträngande som mindre krävande uppgifter. Patienterna 

uppvisar minskad ork till att ta initiativ. Trötthet är ett annat vanligt symtom. Den 
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ökande mentala tröttheten har visats vara starkt kopplat till att patienterna erfar 

koncentrationssvårigheter. Fokusera på "rätt" saker har visats vara svårt, likaså 

patienternas förmåga att variera sin uppmärksamhet. Detta leder i sin tur till att den 

kognitiva förmågan hos personer som drabbats av stroke upplevs försämrad. Patienten 

har svårigheter att komma ihåg diffusa händelser, men kvarhåller minnen av händelser 

kopplat till starka upplevelser, t.ex. upprymdhet och ilska (Johansson, 2012). 

Förutom påverkan på det psykologiska planet berörs även patienter som drabbats av 

stroke fysiologiskt. Stroke medför vanligtvis en försämrad motorik. Hur stor 

funktionsnedsättningens omfattning blir varierar. Hemipares (halvsidig försvagning) är 

det vanligaste förekommande bortfallsymtomet. Beroende på funktionsnedsättningens 

omfattning skiftar svårighetsgraden av förflyttning samt gångförmågan hos den 

strokedrabbade patienten (Lindgren, 2012).   

2.3 Strokens epidemiologi  

I Sverige insjuknar varje år cirka 25 000 individer i stroke (Jönsson, 2012). Stroke är 

framförallt de äldres sjukdom och befolkningen blir allt äldre i Sverige, vilket förespår 

en ökad prevalens av insjuknandet i framtiden (Appelros, 2012). Aktuell forskning har 

dock uppmärksammat att stroke insjuknandet kryper ner i åldrarna. Av de 

strokedrabbade patienterna är 15-20 procent i arbetsför ålder. Antalet episoder i 

befolkningen i yrkesverksam ålder har rapporteras ökat markant (Vestling, Ramel & 

Iwarsson, 2005).   

2.4 Patientens upplevelse utav att ha drabbats av en stroke 

Patienter beskriver upplevelsen av att drabbas utav en stroke som en stor förändring och 

att livet kan förändras radikalt på bara några sekunder. Följderna blir i många fall stora 

då skadan påverkar funktioner på fysiska, psykiska, kognitiva, sociala, och existentiella 

plan. Till följd tvingas patienten anpassa sig till den förändrade livssituationen 

(Löfström & Nilsson, 2012).  Den förändrade livssituation leder vanligtvis till att den 

strokedrabbade patienten upplever en personlighetsförändring efter insjuknandet i stroke 

(Carlsson, Möller & Blomstrand, 2007). En känsla av sorg och maktlöshet kan uppstå 

då individerna tvingas ta hjälp av andra för att klara av sin livssituation. Att klä sig 

själv, inta måltider och gå självständigt blir plötsligt komplicerade vardagliga sysslor. 

Ytterligare en konsekvens av att insjukna i en stroke är ”ett upp och nedvänt” känsloliv 

(Kvigne, Kirkevold & Gjengedal, 2004). Patienter upplever både positiva och negativa 
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känslor. Tacksamhet för att ha överlevt och glädje över sina kvarstående funktioner är 

vanliga uttalanden. Känslor av ångest, oro, förvirring och ökad vaksamhet upplevs som 

svårhanterliga och kan leda till osäkerhet i vardagen (Carlsson, Möller & Blomstrand, 

2007).  

Olika omständigheter är avgörande för hur personer upplever och hanterar 

återhämtningsperioden efter att ha drabbats av en stroke. Vilken ålder och vilket 

stadium i livet patienten befinner sig i är avgörande faktorer. Personer som är i arbetsför 

ålder vid insjuknandet kan få mer radikala konsekvenser. Äldre individer är vanligtvis 

medvetna om att åldrandet kan medföra en ökad risk för olika sjukdomstillstånd. För 

individer som befinner sig i yrkesverksamålder blir vardagen en stressig och orolig 

tillvaro. Frågor kring sjukersättning, ekonomi och hur familjens skall komma att 

påverkas uppdagas. Andra faktorer som inverkar på hur stroke insjuknandet upplevs är 

personlighet, socioekonomisk status, socialt nätverk och hantering av tidigare livskriser 

(Löfström & Nilsson, 2012).  

2.5 Dagens rehabiliteringsformer 

Inledningsvis bedöms patientens aktuella resurser, förmågor, behov, problem och egna 

mål med återhämtningen. Strokerehabiliteringen är idag uppbyggd av 

multiprofessionella team där läkare, sjuksköterskor, undersköteskor, sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter, kuratorer och logopeder samverkar. Det leder till att rehabiliteringens 

samtliga delar samordnas utifrån patientens synliga och upplevda begränsningar. 

Patienten och dess anhöriga ska tillgodoses med relevant information för att få insikt om 

sjukdomen och dess konsekvenser. Fokus i dagens strokerehabilitering ligger i 

synnerhet på extremiteternas funktion, aktiviteter i det dagliga livet och på att förbättra 

tal, språk och kognitiva funktioner. Uppgiftsspecifik träning, styrketräning, 

konditionsträning samt intensiv träning är rehabiliteringsformer som visats ha god 

effekt på återhämtningen hos patienter med motorisk försämring. Även bildterapi, 

rytmterapi, ridterapi och musikterapi har prövats som rehabiliteringsmetoder men ännu 

inte blivit vedertagna (Brogårdh, Flansbjer & Lexell, 2012).  

2.6 Vad är musikterapi? 

Vi har valt att definiera musikterapi utifrån Bonny och Savarys definition från år 

1973(Bunt, 1994). Musikterapi är specialiserad användning av musik för patienter som 
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är i behov av hjälp med sin fysiska och psykiska hälsa, habilitering, rehabilitering och 

specialiserad utbildning. Beskrivet syfte med musikterapi är att hjälpa individer att 

uppnå och upprätthålla sin maximala nivå av funktion (ibid).  

2.7 Musikterapins historia  

Florence Nightingale var en företrädare för sjuksköterskeprofessionen. Hon 

uppmärksammade redan under sent 1800-tal potentialen i att spela musik för sjuka 

patienter. Florence observerade att instrument och sång som genererade 

sammanhängande ljud hade en lugnande effekt på patienterna (Nightingale, 1992).    

 

Under historiens gång har musik använts som en helande kraft för att lindra sjukdom 

och nöd. Först på senare tid har den specifika disciplinen musikterapi börjat utvecklas 

(Bunt, 1994). Den stora tillströmningen av skadade krigsveteraner till de engelska 

sjukhusen under andra världskriget var vikigt för den kommande utvecklingen av 

musikterapi. Musiker kom till sjukhusen för att spela för de traumatiserade patienterna. 

De märkbara förbättringarna av patienternas psykiska och emotionella mående ledde till 

att läkare och sjuksköterskor fick upp ögonen för musiken som ett hjälpmedel. Musiker 

anställdes på sjukhuset runt om i landet. Det blev dock snart uppenbart att 

sjukhusmusikerna behövde någon from av utbildning för att kunna genomföra sitt arbete 

och en efterfrågan av musikterapeututbildningar uppstod (Bunt, 1994). 

 

Musikterapi i modern form uppkom efter andra världskriget. Redan i början av 1950-

talet skapades utbildningar i musikterapi på universitet i USA. I Europa gick utveckling 

av musikterapiutbildningar långsamt. Enda fram till slutet av 1960- talet var 

musikhögskolan i Wien det enda lärocentrat som erbjöd musikterapi i Europa. Efter att 

fler länder som England, Tyskland och Frankrike också startat 

musikterapeututbildningar gick utvecklingen snabbt i Europa (Ruud, 1982).    

 

Det var under 1970- talet som musikterapin blev ett inslag i det svenska 

omvårdnadsarbetet. Musiklärare och specialpedagoger vidareutbildade sig till 

musikterapeuter för att bättre förmå att bemöta personer med särkskilda behov eller 

funktionshinder. Tillämpning av musikterapi spred sig under 1980-talet. Det blev en 

vedertagen terapeutisk metod inom psykiatrisk vård. Geriatriska och onkologiska 

avdelningar såg musikterapi som en gynnsam metod för vård och rehabilitering av 
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patienter. Musikterapins användningsområde har sedan slutet av 1990-talet utvidgats 

och sträcker sig nu från omvårdnad vid människans födsel till omvårdnad vid livets 

slutskede (Forss Wärja, 1999).     

2. 8 Teoretisk referensram  

Sjuksköterskan huvuduppgift är att utföra omvårdnad ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv, vilket innebär att se människan ur ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskan bör 

främja eller återuppbygga patientens hälsa. Präglas inte omvårdnad utifrån ett 

vårdvetenskapligt synsätt finns risk att omvårdnaden upphör när alla medicinska 

åtgärder utförts och behandlingsmålen uppfyllts. När alla medicinska hot åtgärdats finns 

ofta ett stort lidande kvar hos den drabbade patienten. I och med insjuknandet har 

patientens levda kropp förändrats. Det blir då sjuksköterskan uppgift att utifrån ett 

patientperspektiv hjälpa patienten att återfå tillit till sin kropp. Ett sådant vårdande kan 

frambringa välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Vi har valt att använda 

Dahlberg och Segestens (2010) begrepp levd kropp och välbefinnande. Dessutom 

nyttjas Dahlberg och Segesten (2010) och Santamäki Fischer och Dahlqvist (2009) 

begrepp lidande som har sitt ursprung i Katie Erikssons lidandeteori för att diskutera 

effekterna av musikterapi hos patienter som drabbats av en stroke.  

2.8.1 Levd kropp  

Vårdvetenskapen betraktar den levda kroppen som något större, ett subjekt med 

erfarenheter. Den levda kroppen byggs upp av våra erfarenheter, minnen, upplevelser, 

tankegångar, känslor och visdomar. Människan är sin kropp och det är genom den vi når 

förståelse om oss själva samt når ut till omgivningen (Dahlberg & Segesten, 2010). Den 

levda kroppen går inte att dela upp kroppsligt och andligt då de påverkas av varandra. 

Att utgå från en vårdvetenskaplig ansats innebär att se individen utifrån ett 

helhetsperspektiv. Den levda kroppen ses som psykisk, fysisk, andlig och existentiell 

samtidigt. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att förändringen av den kroppsliga 

förmågan har betydelse för vilken tillgång individen har till sitt liv - på gott eller ont. 

Detta blir som mest framträdande då en individ drabbas av en långvarig sjukdom, skada 

eller annat lidande.  
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2.8.2 Lidande  

Det är när hälsan sviktar på grund av sjukdom eller annat lidande som människan söker 

vård (Dahlberg & Segesten, 2010). Santamäki Fischer och Dahlqvist (2009) skriver att 

lidande kan uppstå då man förlorar sin hälsa eller förmåga att utföra vardagliga sysslor. 

Tre olika lidanden beskrivs. Livslidandet som är förknippat med de svårigheter 

individen möter genom att bara existera. Sjukdomslidande innebär det lidandet som 

uppstår då individen drabbas av en sjukdom och existensen inte längre är lika självklar. 

Vårdlidande uppstår då patientens behov inte tillgodoses inom vården på grund av att 

sjuksköterskan saknar kunskap eller omdömesförmåga.  

 Målet med sjukvården bör vara att lindra patientens lidande. Människans lidande kan 

leda till att känslan av mening och sammanhang upphör. För att lindra lidande bör 

sjuksköterskan vara medveten om att patientens upplevelse av mening och sammanhang 

i ett lidande är subjektiv.  Det som upplevs meningsfullt för en individ kan vara av 

mindre betydelse för en annan individ. Även det som känns meningsfullt för en och 

samma person kan variera från dag till dag. Det är därför viktigt att sjuksköterskan ser 

till patientens behov. Annars finns risk att patienten känner sig utelämnad vilket kan öka 

vårdlidandet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

2.8.3 Välbefinnande 

Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv är välbefinnande en viktig beståndsdel för att 

uppnå hälsa. Välbefinnande innebär att individen har förmågan att leva det liv som hon 

eller han vill samt vara i stånd till att utföra små eller stora livsprojekt. Att leva med en 

obotlig eller långvarig sjukdom kan innebära en begränsning av det vardagliga livet. 

Välbefinnande kan vara svårt att uppleva vid sådana tillstånd (Dahlberg & Segesten, 

2010). Dock menar Dahlberg och Segesten (2010)  att professionell hjälp kan göra det 

möjligt att erfara välbefinnande trots sjukdom. Det vill säga att individen kan vara 

diagnostiserad med en svår eller obotlig sjukdom och trots det uppleva tillfredställelse 

och möjlighet att utföra betydelsefulla livsprojekt.  

3 Problemformulering 

Stroke drabbar personer plötsligt och utan förvarning. Händelsen beskrivs ofta som 

traumatisk och efterföljder som afasi, hemiplegi, depression och kognitiv försämring är 

vanligt förekommande. Detta medför förändring i patientens förutsättningar att klara av 
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det vardagliga livet. Sjukdomen är ett stigande folkhälsoproblem. Befolkningen blir 

äldre och allt fler insjuknar i stroke, vilket medför ett ökat behov av nya och effektiva 

omvårdnadsåtergärder för strokedrabbade individer. Rehabilitering är viktig för att 

reducera den strokedrabbade patientens behov av eftervård samt för att uppnå hälsa och 

välbefinnande. Omvårdnad av patienter som drabbats av stroke handlar om både fysiska 

och emotionella åtgärder. I dagens sjukvård har dock den fysiska återhämtningen 

hamnat i fokus. Det finns därför ett behov att utveckla omvårdnadsåtgärder som ser till 

både patientens fysiologiska och emotionella funktion. Musikterapi har prövats inom 

strokerehabilitering men är inte en vedertagen rehabiliteringsform. Författarna vill med 

denna studie skapa insikt i huruvida musikterapi kan bli ett komplement till den 

konventionella rehabiliteringen i omvårdnaden efter stroke. 

4 Syfte  

Syftet var att beskriva vilka effekter musikterapi har hos patienter som drabbats av 

stroke.  

5 Metod 

Examensarbetet som genomförts är en systematisk litteraturstudie, där vetenskaplig 

forskning inom det aktuella området genomsökts, kritiskt granskats och sammanställts 

utifrån en formulerad forskningsfråga (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013).  

5.1 Urval 

Urvalet gjordes med hjälp av Östlundhs (2012) kapitel om informationssökning som 

behandlar olika avgränsningar.   

5.1.1 Inklusionskriterier  

För att artiklarna skulle inkluderas i studien krävdes att de var vetenskapligt bedömda 

utifrån Peer review eller Ulrich´s periodicals directori.  Artiklarna skulle innehålla 

ämnesorden stroke och musikterapi (eller synonymer) i relation till varandra för att 

svara an på vårt syfte. De skulle vara publicerade inom tidperioden 2003 – 2013. 

Ytterligare ett krav var att artiklarna skulle vara engelskspråkliga för att förstås utifrån 

våra språkkunskaper. 
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5.1.2 Exklusionskriterier 

De pilotstudier som framkom vid litteratursökningen uteslöts. Författarna avstod från att 

inkludera reviewer och single case studier. Detta i enlighet med Segesten (2012) som 

skriver att pilotstudier och liknade bör uteslutas på grund av otillräckligt evidensvärde.  

5.2 Sökningsförfarande  

Utifrån vårt syfte valdes två relevanta sökord, musikterapi och stroke. Svensk MeSH 

nyttjades för att få fram sökord som används i vetenskapliga databaser. Det gav oss 

sökorden music therapy och stroke. Vi valde att söka efter vetenskapliga artiklar i 

databaserna Cinahl, PubMed, PsycINFO, Web of Science och Scopus. 

Litteratursökningen i databaserna genomfördes enskilt av författarna.  

Vi valde att söka i Cinahl där vetenskaplig forskning inom omvårdnad, sjukgymnastik 

och arbetsterapi finns tillgängligt (Forsberg & Wengström, 2008). I Cinahl valde vi att 

kryssa i Suggest Subject Terms för att undersöka om ämnesorden var rätt anpassade för 

databasen. Vid sökning på ämnesordet stroke användes funktionen explode för att vidga 

sökningen och inkludera allt inom ämnesområdet. För att säkerställa att artiklarna var 

vetenskapliga användes funktionen Peer Review.   

PubMed användes då det är en vid databas där vetenskaplig forskning inom medicin, 

omvårdnad och odontologi finns tillgängligt (Forsberg & Wengström, 2008). I PubMed 

användes MeSH funktionen för att få fram ämnesord som var relevanta för databasen. 

De funna ämnesorden överensstämde med Svensk MeSH. För att vidga sökningen 

användes sökordet music i Mesh med subheadings psychology i kombination med 

stroke. I PubMed användes Ulrich´s periodicals directori för att kontrollera att artiklarna 

var vetenskapliga. 

PsycINFO nyttjades för att komplettera de två ovan stående databaserna. Databasen 

innehåller psykologisk forskning inom områdena medicin och omvårdnad (Eriksson 

Barajas et al., 2013). I PsycINFO användes funktion Thesaurus för att få fram lämpliga 

sökord. Vi sökte på stroke vilket gav sökordet Cerebrovascular Accidents. Music 

therapy var ett användbart ämnesord i databasen. För att säkerställa att artiklarna var 

vetenskapliga användes funktionen Peer Review.  
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Sökningarna i de ovanstående databaserna gav endast tio användbara artiklar utifrån 

vårt syfte. Vi valde därför att utöka sökningen till två andra databaser, Web of Science 

och Scopus, i hopp om att få ett mer innehållsrikt resultat. Det tillförde tre nya artiklar 

som inkluderas i litteraturstudien.  

Web of Science är en databas som innefattar ett stort antal fackgranskade tidskrifter 

inom humaniora, naturvetenskap och samhällsvetenskap (SLU, 2012). Ämnesorden från 

Svensk MeSH användes i sökningen. Funktionen i Ulrich´s periodicals directori 

nyttjades för att kontrollera att artiklarna var vetenskapligt granskande. 

Scopus är en bred databas som omfattar forskningsområdena naturvetenskap, medicin, 

samhällskunskap, teknik, konst och etik (Elseviser, 2013). I Scopus användes svensk 

MeSH sökorden music therapy och stroke. I sökning användes tre stycken Subject 

Areas; physical sciences, health Sciences, life sciences för att avgränsa sökningen 

utifrån vårt syfte. Eftersom den aktuella forskningsfrågan är specificerad utvidgades inte 

litteratursökning med ytterligare sökord. 

Då lämpliga vetenskapliga artiklar utifrån syftet funnits i referenslistor till inkluderade 

artiklar genomfördes sekundärsökningar i databasen Pubmed. Det tillförde 

litteraturstudien ytterligare fem användbara artiklar. De olika sökningarna i databaserna 

presenteras i varsin tabell (se i bilaga 1).      

5.3 Kvalitetsgranskning  

Artiklarna lästes noggrant igenom utav författarna inför kvalitetsgranskningen. Den 

slutliga bedömningen av kvaliteten utfördes gemensamt av författarna. Eriksson Barajas 

et al. (2013) granskningsmallar användes för att kvalitetsgranska kvantitativa och 

kvalitativa artiklar (se bilaga 2-4). En modifiering av mallen för kvasi- experimentella 

studier genomfördes då designen i studien var utan kontrollgrupp, eftersom en fråga i 

den ursprungliga mallen inte var relevant (se bilaga 5). 

Utifrån granskningsmallarna sattes tre olika kvalitetsnivåer upp: hög, medel och låg. För 

att artikeln skulle bedömas vara av hög kvalitet krävdes att artikeln hade en tydlig 

beskrivning av forskningsprocessens alla delar med en röd tråd genom hela arbetet, och 

kunde svara an på granskningsmallens frågor med något enstaka undantag. Ytterligare 

ett krav var att artikelns design innehöll en kontroll- eller jämförelsegrupp. För att 

artikeln skulle uppnå en medelkvalitets nivå krävdes att läsaren logiskt kunde följa varje 

javascript:void(0)
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del i forskningsprocessen, samtidigt som fler svar på granskningsmallens frågor inte 

kunde besvaras. Då det saknades information om viktiga delar av artikeln exempelvis 

urvalsprocessen och analysprocessen samt att tillvägagångssättet var otydligt beskrivet 

tilldelades artikel låg kvalitetsnivå.  

Arton artiklar kvalitetsgranskades varav tre bedömdes vara av hög kvalitet. Fjorton 

artiklar uppnådde kraven för medelkvalitetsnivå och en artikel bedömdes ha en låg 

kvalitet. Vi valde att inkludera artikeln med låg kvalitet då vi ville att vår litteraturstudie 

skulle innefatta alla artiklar som svarade an på vårt syfte i och med att 

forskningsområdet är sparsamt beforskat. En artikel (nr 18) som bedömdes till 

medelkvalitetsnivå var en sekundäranalys vilken var baserad på två redan inkluderade 

artiklar i föreliggande examensarbete. Den uteslöts på grund av att dess resultat inte 

tillförde något nytt till vår litteraturstudies resultat (se bilaga 1).  

5.4 Analysmetod 

Analysmetoden har inspirerats av Fribergs (2012b) analysmodell. Först delades 

artiklarna upp mellan författarna för att översättas från engelska till svenska. Vid de 

tillfällen då svårigheter av översättning uppstod fann författarna stöd hos varandra.  

Detta ledde till att innehållet i artiklarna blev mer lättförståligt vilket bidrog till att 

analysarbetet underlättades. I enlighet med det första steget i Fribergs analysmetod 

lästes artiklarna igenom ett flertal gånger för att få en helhetsbild över materialets 

innehåll. Därefter sammanfattades varje artikel enligt Segestens (2012) arbetsblad för 

analys av vetenskapliga studier (se bilaga 6). När en helhetsbild skapats valde 

författarna ut de mest väsentliga delarna i resultatet som svarade an på litteraturstudiens 

syfte. Friberg (2012b) menar att analysprocessen bör växla mellan helhet och delar för 

att skapa en ny helhet.  

I nästa steg gavs varje artikel ett nummer för att skilja dem åt. Därefter sökte författarna 

tillsammans efter likheter och skillnader mellan de olika artiklarna. Resultat som hade 

likande innehåll gavs samma färgkod, vilket resulterade i fem olika färgkoder. Detta var 

i enlighet med det andra steget i Fribergs (2012b) analysmodell, där likheter och 

skillnader i artiklarnas resultat ska identifieras.  

Därefter analyserade författarna enskilt färgkoderna för att återigen se om de innehöll 

samma likheter respektive skillnader. Det för att undersöka hur de skulle kunna 
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sammanföras till en ny helhet. Författarna diskuterade därefter sina enskilda analyser för 

att nå konsensus. Detta för att inget vikigt resultat skulle gå förlorat.  Friberg (2012b) 

skriver att det är vikigt att särskilja kvantitativa och kvalitativa resultat från varandra då 

de presenteras på olika sätt. Kvantitativa studier presenteras i form av siffror och värden 

och kvalitativa i form av teman och rubriker. Vi har i vår litteraturstudie dock valt att 

presentera våra kvantitativa artiklars resultat i form av text. Därmed lades ingen stor 

vikt vid att åtskilja de olika metodologiska ansatserna åt.  

Enligt Fribergs (2012b) fjärde steg skall resultatdelar med likande innehåll 

sammanföras under lämpliga teman med passande rubriker. Detta steg i vår 

litteraturstudie resulterade i fyra teman samt elva rubriker.    

6 Etiska överväganden  

Eriksson Barajas et al. (2013) skriver att etiska överväganden bör göras innan utförandet 

av en systematisk litteraturstudie. Vid val av urval och presentation av resultatet bör 

etiska aspekter bearbetas. Urval av artiklarna gjordes noggrant för att inget resultat som 

svarade an på syftet skulle förkastats. Av de studier som valdes ut presenterades 

samtligas resultat även de där musikterapi inte påvisade några effekter. Det var i 

enlighet med Eriksson Barajas et al. (2013) som pointerar att det vore oetiskt att enbart 

presentera de studier som är av författarens intresse. I enlighet med Vetenskapsrådet 

(2013) har all text som hämtats ur källor angetts med referenser och texten har inte 

plagierats utan skrivits om med författarnas egna ord. Alla studier som inkluderades var 

etiskt granskade eller förde ett etiskt resonemang (Eriksson Barajas et al., 2013).       

7 Resultat 

Utifrån analysen identifierade författarna fyra teman ur resultatinnehållet. Temana 

resulterade i elva rubriker (Figur 1). Under analysprocessen urskildes fyra former av 

musikterapi. Vi har valt att presentera dessa i en tabell för att tydliggöra effekterna av 

respektive terapiform (Tabell 1).    
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Figur 1: Resultatets teman och rubriker  

 

Tabell 1: Olika former av musikterapi har identifierats i de inkluderade artiklarna  

 

Form av 

musikterapi  

Lyssna på musik Musikterapi i 

kombination med 

rörelserehabilitering 

Instrument 

inducerad 

musikterapi 

Musik 

baserad 

talterapi 

Nummer på 

artiklarna 

utifrån 

artikelmatrisen 

1,2,3,7,8,9,11 & 

13 

 

5 & 10 6,14,15,16 & 17 4 & 12 

 

7.1 Musikterapins effekter på sinnestillståndet 

7.1.1 Depression och konfusion  

Patienter som insjuknat i stroke och som genomgått musikterapi påvisade en signifikant 

minskning av depression och konfusion efter tre månaders intervention (Särkämö et al., 

2008). Samma resultat kunde ses hos strokedrabbade patienter vid en mätning direkt 

efter en musikintervention. Dock kan inte resultatet säkerhetsställas med likvärdig 

kvalitetsnivå som ovanstående studie (Thaut et al., 2009). I en kvalitativ studie ombads 

patienterna delge sina subjektiva upplevelser av att lyssna på musik dagligen. Utifrån 

patienternas utsagor i intervjuerna konstaterades att de strokedrabbade patienterna 

upplevde en minskning av depression och konfusion efter att ha lyssant på musik under 

en två månaders period (Forsblom, Särkämö, Laitinen & Tervaniemi, 2010) 
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Musikterapins inverkan på depression framgår även i Kim et al. (2011) resultat då 

strokedrabbade patienter blev ombedda att skatta sin upplevda nivå av depression före 

och efter musikintervention. Resultatet påvisade en minskning av depressiva symtom i 

den grupp som fick musikterapi men även i gruppen utan musikintervention. Dock var 

resultatet endast signifikant hos de patienter som genomgått musikterapi.  

I kontrast observerade Jun, Roh och Kim (2013) vid sin mätning av depression inga 

signifikanta skillnader mellan överlevande stroke patienter som genomgått musik- 

rörelseterapi i jämförelse med de som utfört konventionell rörelseterapi.  

7.1.2 Ångest och relaxation 

Musikterapi har setts ha en positiv inverkan på upplevelsen av ångest hos patienter som 

drabbats av stroke (Thaut et al., 2009; Kim et al., 2011). Emellertid var endast Thaut et 

al. (2009) resultat signifikant fastställt.  Patienterna som erhöll musikterapi upplevde en 

relaxerande effekt (Forsblom et al., 2010; Kim & Tomaino, 2008), vilket bidrog till 

bättre sömn (Forsblom, Laitinen, Särkämö & Tervaniemi, 2009). 

7.1.3 Humör  

I ett flertal studier kunde en positiv effekt av musikterapi på strokeöverlevandes humör 

utläsas. I Forsblom et al. (2009) studie rapporterade 95 % av deltagarna efter en månad 

att musiklyssnade påverkat deras humör positivt. Flera olika former av musikterapi har 

undersökts i studierna och samtliga anses ha god effekt. Jun et al. (2013) utförde en åtta 

veckors lång musik- rörelseterapi där humöret skattades högre hos de deltagarna som 

fick terapi kombinerad med musik och rörelse till skillnad från de som erhöll ordinär 

rörelseterapi. Musikterapi i form av musiklyssnade har visats frambringa en positiv 

känsla och ett förbättrat humör hos deltagarna (Chen, Tsai, Huang & Lin, 2013; 

Forsblom et al., 2010; Thaut et al., 2009; Tsai et al., 2013). I kontrast har Wheeler, 

Shiflett och Nayak (2003) funnit att humöret tycks påverkas minimalt av 

musikterapiintervention. Resultat lyfter istället fram vikten av social interaktion för att 

genera en positiv effekt på humöret. Där antalet gruppsessioner anses vara 

betydelsefullt.  
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7.1.4 Upprymdhet 

Chen et al. (2013) visar att deltagarna skattade en högre upprymdhet på VAS-skalan 

efter att ha lyssnat på önskvärd musik i en minut. I kontrast uppvisade patienterna en 

lägre grad av upprymdhet då de lyssnat på oönskad musik och vitt brus. Vid den 

avslutande mätningen var skillnaderna dock inte längre signifikanta mellan de olika 

interventionerna. Det indikerar att deltagarnas upprymdhet ständigt förändras under 

rehabiliteringsprocessen gång oavsett vilket ljudstimuli de erhålls.  I liknelse 

observerade Soto et al. (2009) att deltagarnas upprymdhet ökade efter att ha lyssnat på 

önskvärd musik, dock hade studien låg kvalitetsnivå. De två ovanstående studierna 

använde sig av heart rate(HR) och galvanic skin response(GSR) för att undersöka 

fysiologiska effekter av önskvärd och oönskad musik. Ingen av studierna kunde påvisa 

någon signifikant fysiologisk förändring. Dock noterades en betydande ökning i HR och 

GSR när deltagarna lyssnade på önskvärd musik (Chen et al., 2013). Tsai et al. (2013) 

kom fram till att klassisk musik kunde generera en generellt ökad upprymdhetsnivå hos 

strokedrabbade patienter.  

7.2 Musikterapins effekter på kognitiva funktioner 

7.2.1 Minne 

Musikterapi har påvisats ha effekt på den strokedrabbade patientens minne (Forsblom et 

al., 2010; Särkämö et al., 2008: Särkämö et al., 2010; Tsai et al., 2013). Tidens 

betydelse spelar emellertid en viktig roll för vilket utfall terapin kan alstra. Särkämö et 

al. (2008) och Särkämö et al. (2010) har under en sexmånaders period beforskat 

musikterapins effekt på strokerehabilitering. Detta i jämförelse mot en ljudboks 

intervention och en kontrollgrupp utan intervention. Särkämö et al. (2008) observerade 

att efter tre månader fanns signifikanta skillnader i återhämtningen av det verbala 

minnet hos patienterna som erhöll musik i förhållande till dem som fick de övriga 

interventionerna. Efter sex månader då nästa mätning utfördes var skillnaden i det 

verbala minnet inte längre signifikant bättre i musikgruppen än i kontrollgruppen, dock 

var återhämtningen fortfarande betydligt lägre i ljudboksgruppen. I jämförelse noterade 

Särkämö et al. (2010) att musik- och ljudboksgupperna var likställda efter sex månader. 

Detta noterades då de undersökte huruvida en förändring i det hörselsensoriska minnet 

(via en MMNm komponet) var relaterad till förbättrad kognitivförmåga. I resultatet 
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framgår att de två grupper som fick förbättrat hörselsensoriskt minne även erhöll ett 

förbättrat verbalt minne då de lättare kunde rekapitulera en berättelse.  

Ett förbättrat verbalt minne har observerats av ytterligare två forskargrupper. Tsai et al. 

(2013)  noterade att förmågan att återge saker som setts på bilder från det verkliga livet 

ökade mer då deltagare fick lyssna på klassisk musik gentemot när de erhöll 

interventioner av vitt brus och tystnad. De strokedrabbade deltagarna i Forsblom et al. 

(2010) studie upplevde en förbättring av det verbala minnet efter att ha lyssnat på musik 

dagligen. 

Patienterna som inte fick någon intervention i de fyra ovanstående studierna uppvisade 

ett sämre resultat gällande minnets återhämtning i förhållande till musikgrupperna. I 

kontrast visade Thaut et al. (2009) att minnet försämrades vid efterkontrollen av 

interventionen i både den grupp som erhöll musikintervention och i gruppen som endast 

fick konventionell strokerehabilitering. Försämringen var dock inte tillräckligt stor inom 

musikgruppen för att ge ett signifikant resultat. Studiens kvalitetsnivå var av 

medelkvalitet samtidigt som två av de studier som påvisade skillnader mellan de olika 

interventionerna var av hög kvalitet.  

7.2.2 Kommunikation  

Tomaino (2012) och Kim och Tomaino (2008) resultat indikerar att musikterapi är ett 

användbart verktyg för rehabilitering hos patienter som drabbats av afasi efter en stroke. 

Författarna pointerar att en noggrann hantering av rytmen i både tal och sång är viktig 

för att matcha och förbättra patienternas förväntningar. Det sågs som en viktig faktor för 

att uppnå förbättrad ordframställning, prosodi och artikulation. Ytterligare en 

betydelsefull faktor var att texterna i musiken var välbekanta för deltagarna, vilket ledde 

till ett naturligt talflöde och en bättre röstkvalitet.  

7.2.3 Perception  

Att musiklyssnande kan leda till en förbättrad medvetenhet om sin neglekt efter en 

stroke påvisades av Chen et al. (2013). Patienternas visuella förmåga testades i ett Line 

Bisection Test (LBT). Patienternas förmåga att utföra LBT-testet (att kunna placera 

mitten av linjen målat på ett papper) ökade efter att de lyssnat på önskvärdmusik i 

förhållande till oönskad musik och vitt brus. Liknande resultatet konstaterades av Soto 

et al. (2009) vars studie hade låg kvalitetsnivå. Genom att utföra olika neurologiska 
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tester uppvisade de strokedrabbade patienterna en förbättrad visuell medvetenhet efter 

att ha lyssnat på önskvärdmusik i förhållande till oönskad musik eller tystnad. 

Forskargruppen i Chen et al. (2013) som använde sig av ett Line Bisection Test 

genomförde ytterligare en studie. Interventionerna ersattes av klassisk musik, vitt brus 

och tystnad. Klassisk musik och vitt brus påvisades öka den visuella medvetenheten hos 

patienter med unilateralt neglekt. Dock var vitt brus inte lika effektivt som klassisk 

musik (Tsai et al., 2013).     

7.3 Musikterapins effekter på exekutiva funktioner 

7.3.1 Koncentrationsförmåga  

Musikterapins effekt på strokedrabbade patienters koncentrationsförmåga har blivit 

undersökt av ett antal studier. I Forsblom et al. (2009) och Forsblom et al.´s (2010) 

studier med kvalitativ ansats framgår det att deltagarna upplevde att musikterapi 

förbättrade deras uppmärksamhet och därmed hjälpte dem att fokusera sin energi på 

produktivt arbete. Att musik förbättrar koncentrationsförmågan framgår även i Särkämö 

et al. (2008) som genomförde en studie under sex månader. Det observerades att 

musikterapi förbättrade uppmärksamhetsförmågan under de tre första månaderna hos 

strokedrabbade som fick lyssna på musik. Detta i jämförelse med två andra grupper 

varvid den ena fick lyssna på ljudböcker och den andra fick ordinär rehabilitering. 

Resultatet visade också att musikens effekt ökar med tiden, då skillnaderna mellan de 

olika interventionerna var större efter sex månader.  

I en studie med medelhög kvalitet uppvisades ingen förbättring i patienternas egen 

skattning av uppmärksamheten efter att det har fått lyssna på musik (Thaut et al., 2009).    

7.3.2 Motivation 

Musikterapi visade generera en ökad motivation hos de strokedrabbade deltagarna 

utifrån skattning av dem själva och deras vårdgivare (Kim et al., 2011). För att 

motivationen ska förbättras har två studier Wheeler et al. (2003) och Kim och Tomanio 

(2008) beskrivit betydelsefulla faktorer. Wheeler et al. (2003) fann att det totala antalet 

sessioner gav en måttlig förbättring av motivationen. Istället lyfte de fram antalet 

enskilda sessioner som den bidragande faktorn till motivationshöjning. Kim och 

Tomanio (2008) påpekar vikten av att musiken bör vara välbekant för deltagarna, då 

okända låtar ledde till en minskad motivation för rehabiliteringen.  
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7.4 Musikterapins effekt på motoriska funktioner 

Förutom effekter på sinnestillstånd, kognitiva och exekutiva funktioner har musikterapi 

dessutom visat sig ha effekt på motoriska funktioner. I Forsblom et al. (2010)  beskrivs 

hur musiklyssnade ledde till att patienterna fick en förbättrad motorik. De som erhöll 

musikterapi kunde lyssna på musik i en bärbar musikspelare samtidigt som de utförde 

vardagliga sysslor, promenader och dans. I jämförelse uppgav 90 procent av deltagarna i 

Forsblom et al.´s (2009) kvalitativa intervjuer att de upplevde en ökad motorisk aktivitet 

till följd av att dansa och röra sig till rytmen av musiken. I kontrast fick de som lyssnade 

på ljudböcker som intervention ingen förbättrad rörelseförmåga på grund av att det 

krävdes en stor uppmärksamhet till att bara lyssna. Det förhindrade patienterna att 

samtidigt kunna utföra vardagliga sysslor (Forsblom et al., 2010).  

7.4.1 Nedre extremiteter 

Schauer och Mauritz (2003) utförde en randomiserad kontrollerad studie där en grupp 

erhöll musikintervention i kombination med gångterapi och kontrollgruppen fick 

ordinär gångterapi. Studiens resultat indikerar att de som fick musik – gångterapi erhöll 

en betydande förbättring i gånghastighet, steglängd, gångsymmetri och fotbelastning.  

7.4.2 Övre extremiteter 

En studie undersökte musikens effekt på strokedrabbade patienters rörelseförmåga i de 

övre extremiteterna. Utifrån ett antal fysiologiska och neurologiska tester fann forskarna 

att musiken gav en förbättrad motorik (Schneider, Schönle, Altenmüller & Münte, 

2007). Författarna observerade en förbättrad hand och fingermotorik gällande rörelse, 

hastighet och smidighet hos deltagarna som fick musikterapi inducerat av instrument i 

förhållande till de deltagare som fick konventionell fysiologisk behandling. Skillnaden 

mellan de två gruppernas motoriska funktioner ökade under studiens gång.     

Ytterligare en studie genomfördes för att utvidga kunskapen om musik i kombination 

med rörelseterapis inverkan på de övre extremiteternas motoriska funktioner. Denna 

studie visar att musik- stödjande terapi förbättrar återhämtningen av motoriska 

funktioner. Klara förbättringar gällande rörelseförmågan, rörelsehastigheten samt 

rörelsekvaliteten konstaterades hos de deltagarna som fått musikintervention 

(Altenmüller, Marco- Pallares, Münte & Schneider, 2009).  
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I de ovanstående studierna Altenmüller et al. (2009) och Schneider et al. (2007) ansåg 

deltagare att musik- stödjande terapi var användbart i det vardagliga livet. I kontrast såg 

Jun et al. (2013) ingen skillnad i förmågan att utföra aktiviteter i det dagliga livet (ADL) 

mellan den grupp som erhållit musik -rörelseterapi och de som endast fått rörelseterapi. 

Dock observerades förbättringar i rörelseomfånget i den skadade övre kroppshalvan 

(axel och armbåge) hos musik- rörelse gruppen. Samtidigt som rörelseomfånget 

försämrades eller förblev densamma hos de som fick konventionell behandling.      

Amengual et al. (2013) undersökte den instrumentinducerade musikterapins effekt på 

motoriska funktioner i de övre extremiteterna. Jämförelser gjordes mellan 

strokedrabbade patienter och friska individer. Inga motoriska förbättringar efter 

interventionen noterades hos de friska individerna. Hos de strokedrabbade patienterna 

observerades ingen förbättring av de motoriska rörelser som styrs av den friska 

hjärnhalvan. I den hjärnhalvan som drabbats av stroke förbättrades motoriska funktioner 

som handknackning, fingerknackning och handledspronation och supination efter 

musikintervention. Att effekten av instrumentinducerad musikterapi är mer uttalad i den 

skadade hjärnhalvan påvisades även i Altenmüller et al. (2009).   

8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion  

8.1.1 Sökningsförfarande   

Forsberg och Wengström (2008) skriver att styrkor och svagheter i litteraturstudiens 

genomförande bör lyftas fram i en metoddiskussion. En svaghet i vår litteratursökning 

var att ett första urvalet gjordes utifrån artiklarnas titel. De titlar som inte innehöll 

relevanta ämnesord (musikterapi och stroke eller synonymer) utifrån formulerat syfte 

uteslöts. Vid tveksamheter lästes abstraktet igenom. Detta i enlighet med Eriksson 

Barajas et al. (2013) beskrivning om hur ett bra litteratururval kan göras. Detta kan dock 

ha medfört att artiklar med värde föll bort i ett tidigt stadium. 

En annan svaghet i sökningsförfarandet var att litteratursökningen i de olika databaserna 

delades upp mellan författarna, för att spara tid. Detta kan ha inneburit att bedömningen 

av artiklarnas relevans genomförts på olika sätt av de tre författarna. Följaktligen kan 

detta medfört en felaktig uteslutning av artiklar pågrund av författarnas olika 

betraktelsesätt. 
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Forsberg och Wengström (2008) skriver att inkluderade artiklar i en systematisk 

litteraturstudie bör vara aktuella. Vi valde att inkludera artiklar inom ett tio års intervall 

då vårt forskningsområde var sparsamt beforskat. Detta bidrog med ett fylligare urval 

till litteraturstudien, dock med ett äldre forskningsmaterial. 

Först genomfördes sökningar i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. När detta 

inte generade tillräckligt med artiklar utökades sökningen till ytterligare två databaser 

(Scopus och Web of Science). Det tillförde tre nya artiklar som kunde inkluderas i 

litteraturstudien. Vi ser det som en stryka i vår litteraturstudie att vi genomförde en 

noggrann litteratursökning.  

När våra sökningar med ämnesorden i databaserna inte gav tillräckligt med artiklar 

genomfördes sekundärsökningar. Referenslistor lästes igenom för att finna ytterligare 

relevanta artiklar till det aktuella ämnesområdet. Detta är effektiv metod för att få ett 

fylligare material (Östlundh, 2012).  

8.1.2 Kvalitetsgranskning 

Artiklarnas översättning från engelska till modersmålet svenska kan ha bidragit till ett 

ofullkomligt och en missvisande förståelse av artiklarnas innehåll.     

Ytterligare en svaghet var att samma författare förekom i flera utav våra inkluderade 

artiklar. Det medförde att resultatinnehållet i litteraturstudien begränsades. Resultat 

tyder på att det aktuella forskningsområdet är sparsamt beforskat då samma författare 

tenderar att återkomma i olika konstellationer. En fördel med att samma författare utfört 

flera studier kan dock vara att det bidrar till fördjupade kunskaper inom det aktuella 

ämnet.    

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör litteraturstudien utgöras av artiklar med en 

stor undersökningsgrupp. Trovärdigheten av vår litteraturstudie kan ha påverkats av det 

ofta bristfälliga urvalet i de inkluderade studierna. Endast ett fåtal av studierna som 

inkluderades hade en adekvat urvalsstorlek i förhållande till vald forskningsdesign. Vi 

förmodar att det låga antalet deltagare i studien kan vara ett resultat av att 

strokedrabbade patienter är en svår undersökningsgrupp. Strokedrabbade individer kan 

skrivas ut från behandlingscentret, drabbas av en ny stroke eller dö innan studien 

slutförts.  I Appelros (2012) framgår att 14 till19 procent av de som drabbas av en 
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stroke för första gången dör inom de fyra första veckorna. Nio procent av de som 

drabbats av en stroke återinsjuknar inom ett år.  

Friberg (2012a) menar att en diskussion om studiernas kontext bör föras. För att 

studiens resultat ska kunna överföras till en annan kontext utöver det sammanhang där 

studien genomfördes måste den etniska kontexten stämma överrens (Malterud, 2009). 

Vår litteraturstudie inkluderar studier från tre olika världsdelar (Europa, Asien och 

Nordamerika). Totalt härstammar artiklarna från sex olika länder (Finland, Tyskland, 

Spanien, Taiwan, Korea och USA). Därmed har musikterapi vistats ha effekt i flera 

vårdkulturer och vår litteraturstudies resultat bör kunna överföras till liknande kontext. 

Malterud (2009) beskriver dock att ett representativt urval är av betydelse för att ett 

resultat ska kunna överföras. Den bristande urvalsstorleken i de inkluderade studierna 

reducerar överförbarheten av vårt resultat.        

Eriksson Barajas et al. (2013) skriver att artiklar bedömda till låg kvalitet bör uteslutas. 

Vi har dock valt att inkludera en studie med låg kvalitet i vårt resultat, då det aktuella 

ämnet var smalt beforskat. En studie med låg kvalitet kan bidra till en minskad 

trovärdighet. I ett försök att öka trovärdigheten har vi valt att tydliggöra när studien med 

låg kvalitet förekommer i vårt resultat. Vi ser det som en styrka att vi inkluderat alla 

studier som påträffades i databaserna utifrån våra kriterier och som svarade an på vårt 

syfte. Det ger en fullständig överblick på vad som tidigare undersökts om musikterapins 

effekt hos personer som drabbats av stroke.  

8.1.3 Analysmetod 

I vår litteraturanalys fann vi endast två artiklar med kvalitativ ansats. Vi ser det som en 

brist att antalet kvalitativa och kvantitativa artiklar inte var jämt fördelade. I enlighet 

med Forsberg och Wengström (2008) som skriver att det kan vara fördelaktigt att 

använda sig av både kvalitativa och kvantitativa studier. Inkludering av fler kvalitativa 

studier hade kunnat vidga litteraturstudiens perspektiv och visat på fler aspekter av 

musikterapi. Det kan generera olika synvinklar på ett fenomen och höja kvaliteten på 

den systematiska litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2008). Hade vi funnit fler 

artiklar där patienten fritt medgivits att berätta istället för att skatta sitt mående på 

strukturerade skalor, skulle litteraturstudiens resultat präglas av mer subjektiva 

erfarenheter, upplevelser och förväntningar av musikterapi.  
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Eriksson Barajas et al. (2013) menar att det är viktigt att ha kännedom om vilken typ av 

design forskaren använt sig av för att kunna tillgodose och tolka studiers resultat. Då 

samtliga kvantitativa artiklar i vår studie utfört en manipulation har studierna kunnat 

tolkas på ett likvärdigt sätt. Fem stycken var randomiserade kontrollstudier och tio var 

kvasi- experimentella studier. De resultat som har sitt ursprung i randomiserade studier 

har givits ett högre bevisvärde i vårt resultat. Eriksson Barajas et al. (2013) anser att 

randomiserade kontrollstudier är den lämpligaste designen för att testa hypoteser och 

har högst bevisvärde. Vi har valt att särskilja de experimentella studierna åt beträffande 

deras tidsperspektiv, eftersom deras möjlighet att nå resultat skiljer sig. Longitudinella 

studier kan påvisa förändringar hos enskilda individer under en längre tidperiod i 

jämförelse med tvärsnittsstudier som gör en undersökning av ett urval vid ett enda 

tillfälle (Olsson & Sörensen, 2011).  

En styrka i analysprocessen var att analysen genomfördes både enskilt och i grupp. De 

enskilda författarnas likheter och skillnader jämfördes med varandra för att uppnå 

konsensus. Det är en fördel att flera personer deltar i analysprocessen. 

Forskartriangulering leder till fler nyanser och en djupare förståelse av ett fenomen 

(Olsson & Sörensen, 2012).   

Vi hade utifrån tidigare erfarenheter en föreställning om att musik inverkar positivt på 

individen i flera avseenden. Författarnas förförståelse kan ha påverkat hur studiernas 

resultat tolkats då individen inte kan frigöra sig från sina föreställningar (Wright, 

Watson & Bell, 2002). Alla tre författare läste igenom de inkluderade artiklarnas 

resultat för att se om de uppfattades på samma sätt. Således reducerades risken att 

författarnas enskilda förförståelse påverkat litteraturstudiens slutgiltiga resultat.   

8.2 Resultatdiskussion  

Syftet med vår systematiska litteraturstudie var att beskriva vilka effekter musikterapi 

har på den strokedrabbade patienten. Litteraturstudiens resultat visar att musikterapi har 

både fysiska och psykiska effekter hos patienter som drabbats av stroke. Vi har valt att 

diskutera resultatet gentemot Dahlberg och Segesten (2010) begrepp; levd kropp, 

lidande och välbefinnande. Indelningen av begreppet lidande diskuteras utifrån 

Santamäki Fischer och Dahlqvist (2009). I den avslutande delen av resultatdiskussionen 

lyfter vi fram musikterapins kapacitet och breda användningsområde.   
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I ett resultat i vår systematiska litteraturstudie framgår det att motivationen för 

rehabiliteringen ökade hos strokedrabbade patienter efter att de genomgått musikterapi. 

Att musiken var välkänd för patienterna visade sig vara av betydelse för att bringa en 

motivationshöjande effekt. Detta överensstämmer med resultatet i tidigare forskning av 

Nayak, Wheeler, Shiflett och Agostinelli (2000) som beskriver hur deltagarna som 

erhöll musikterapi blev mer engagerade i terapin och tenderade att ha en högre 

motivation för rehabiliteringen.  

Det är av stor vikt att patienter som drabbats av stroke erhålls rehabilitering för att återfå 

sina förlorade kroppsliga förmågor (Socialstyrelsen, 2009). I vår litteraturstudie 

framkommer att musikterapi som ett komplement i omvårdnaden har effekter både på 

de nedre och övre extremiteternas rörelseförmåga. Rörelseterapi i kombination med 

musik sågs förbättra de strokedrabbade patienternas gånghastighet, steglängd, 

gångsymmetri och fotbelastning.  Likande resultat erhöll i Bradt, Dileo, Wheeler och 

McGilloways (2010) studie som jämförde två olika typer av rehabilitering. Ett antal 

deltagare erhöll musik- rörelseterapi och övriga erbjöds konventionell rörelseterapi. En 

förbättring av gånghastighet, steglängd och gångsymmetri uppmärksammades hos 

personerna som erhöll musikterapi i förhållande till de med ordinär rörelseterapi. Detta 

resultat kan inte styrkas av Hayden, Clair, Johnson och Otto (2009). De kunde i sin 

studie inte påvisa att rytmisk ljudstimulering hade en signifikant förbättrad effekt på 

rörelseförmågan. Anledningen till att studien inte kan stryka vårt resultat kan bero på att 

designen var en förstudie, där mätinstrumenten inte validitets eller reliabilitetsprövats 

och att urvalsgrupperna skiljde sig demografiskt. Följaktligen kan trovärdigheten av 

studiens resultat minska.  

Vårt resultat visar att instrumentinducerad musikterapi leder till en förbättrad hand och 

fingermotorik. Detta resultat stryks av Gray (2013) som fann att användning av 

instrument i rehabiliteringen bidrog till en förbättrad hastighet och precision i 

motoriken. Vi har med utgångspunkt i vårt resultat valt att lyfta ovanstående resultat då 

vi anser att musikterapins effekt på hand- och fingermotoriken kan ses som positiv 

tillgång inom strokeomvårdnaden. Det kan leda till att patientens självständighet ökar 

då de förmår att på egenhand utföra vardagliga sysslor.  

Vardagen blir plötsligt förändrad då kroppens funktioner sviktar (Rejnö & Von Post, 

2007). Ett flertal strokedrabbade patienter drabbas av depression tillföljd av den stora 

påfrestningen som en stroke medför (Johansson, 2012). I vår litteraturstudie var 
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minskningen av depression det sinnestillstånd som var mest uttalat efter 

musikintervention som omvårdnad. I resultatet framkommer att patienter som drabbats 

av stroke tenderar att uppleva lägre grad av depression efter att ha genomgått 

musikterapi. Ett likvärdigt resultat påträffades i Gray (2013) som skriver att det är 

fördelaktigt att använda musik i from av terapi för att minska förekomsten av 

depressionssymtom.  

Vår litteraturstudies resultat påvisar att både motivationen, motoriken och depressionen 

förbättrades efter att patienter som drabbats av stroke erhållits musikterapi. Utifrån våra 

fynd är det dock oklart om det är musikterapins effekt på neurologiska funktioner eller 

musikterapins motivationshöjande effekt som är den bidragande orsaken till de 

fysiologiska förbättringarna. Särkämö och Soto (2012) skriver att musikterapi setts öka 

utsöndring av dopamin i det dopaminerga mesolimbiska systemet som är hjärnans 

glädje och belöningssystem. Detta system har en avgörande betydelse för motivation, 

emotionella - och motoriska funktioner. Att lyssna på musik kan därmed troligtvis 

fungera som en naturlig stimulering av dopamin sekretionen och kan därmed tillfälligt 

förbättra fysiologiska funktioner. Detta resultat behöver undersökas vidare för att kunna 

fastställas.   

8.2.1Musikterapins effekter i förhållande till levd kropp, lindande och välbefinnande.  

Dahlberg och Segesten (2010) skriver om förmågan att utföra sina livsprojekt som en 

viktig beståndsdel för att uppleva välbefinnande. Depression kan uppkomma pågrund av 

att individen inte längre är kapabel att utföra sina små och stora livsprojekt. De menar 

att professionell hjälp kan göra det möjligt att erfara välbefinnande trots att kroppens 

funktioner sviktar (Dahlberg & Segesten, 2010). Musikterapi skulle kunna vara den 

professionella omvårdnad som sjuksköterskan kan bruka för att stödja patienten till att 

uppnå välbefinnande. Musikterapi har i vår litteraturstudie påvisats kunna återuppbygga 

den motoriska förmågan. Det underlättar för strokedrabbade patienter att genomföra 

sina livsprojekt och är en bidragande faktor till att minska depression. 

Då en individ drabbas av stroke medföljer många gånger kroppsliga förändringar 

(Jönsson, 2012). Dahlberg och Segesten (2010) beskiver kroppen som det redskap som 

ger människan tillgång till livet. Då kroppens funktioner försvagas blir kroppen istället 

ett hinder för det dagliga livet. Denna förändring innebär att den strokedrabbade 

behöver forma en ny insikt för att återigen nå förståelse om sig själv samt återfå en 
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fungerande livsfunktion. Den strokedrabbade påverkas inte bara kroppsligt utan 

sjukdomstillståndet medför påverkan av hela den levda kroppen (Dahlberg & Segesten, 

2010).  I samtliga studier som inkluderas i litteraturstudien kunde antingen fysiska eller 

psykiska effekter av musikterapi påvisas. Av dessa undersökte två studier samtidigt 

både musikterapins fysiska och psykiska effekt. Musikterapi visade sig ge en positiv 

effekt på både humöret samt rörelseförmågan hos den strokedrabbade patienten. Vi 

menar därmed att musikterapi kan anses vara en holistisk rehabilitering då den ger 

effekter på fysiologiska och emotionella plan. 

Delaktighet i valet av musik kan stärka känslan av att vara betydelsefull och skapa 

meningsfullhet och välbefinnande i en kaotisk situation. I vår litteraturstudie har det 

visat sig vara av betydelse att den strokedrabbade individen får vara delaktig i valet av 

den musik som används i terapin. Två studier observerade att patienterna blev mer 

upprymda efter att ha lyssnat på önskvärd musik. En känsla av meningslöshet kan 

uppstå när individen drabbas av en allvarlig sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Att 

drabbas av en stroke innebär att individen tvingas lägga sitt liv i andras händer (Rejnö & 

Von Post, 2007). Att låta patienten själv välja musik bjuder in till delaktighet i 

vårdandet där patienten ges möjlighet att känna meningsfullhet.  

Santamäki Fischer och Dahlqvist (2009) menar att sjukdomslidande uppstår då 

individen drabbas av en sjukdom och existensen inte längre är lika självklar. Vår 

litteraturstudie indikerar att musikterapi reducerar oönskade symtom som uppkommer 

efter en stroke, tillföljd av detta kan sjukdomslidandet minska. Förutom det 

sjukdomslidande som uppstår då patienten drabbas av stroke kan ett annat lidande 

uppstå i vården. Fråntar sjuksköterskan patientens autonomi kan ett vårdlidande uppstå. 

Enligt Santamäki Fischer och Dahlqvist (2009) inträffar ett vårdlidande när patientens 

behov inte tillgodoses pågrund av att sjuksköterskan saknar kunskap eller 

omdömesförmåga. Ett personligt vårdande där individens delaktighet respekteras skapar 

möjlighet för patienten att leva det liv hon eller han vill leva. Om patientens delaktighet 

inte tillvaratas av sjuksköterskan finns risk för att ett vårdlidande skapas. Lidande på 

grund av hierarki kan leda till att patientens motivation för rehabiliteringen kan minska. 

Vårt resultat indikerar att ett vårdlidande skapas då valet av musik görs utifrån forskarna 

och inte utav patienterna själva. Det resulterade i att patienternas motivation till 

rehabiliteringen minskade.  
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Ett resultat i vår litteraturstudie påvisade att patienter som erhöll oönskad musik 

uppvisade en lägre grad av upprymdhet efter interventionen. I jämförelse varnar Biley 

(2000) för att i förväg bestämma vad som utgör önskvärd musik. Musik kan ha en 

positiv effekt hos en del patienter men behöver inte ha samma effekt hos andra. Det är 

därmed av stor vikt att valet av musik görs av patienten för att åstadkomma en 

terapeutisk effekt.    

8.2.2 Musikterapins effekter på andra sjukdomstillstånd 

Under litteraturstudiens gång har det blivit allt mer tydligt att musikterapins användning 

inom omvårdnaden av strokedrabbade personer är sparsamt beforskat. Det kan dock 

dras tydliga paralleller mellan vårt resultat och musikterapins andra 

användningsområden inom sjukvården. Biley (2000) beskriver hur patienter som 

drabbats av hjärtinfarkt fått positiva effekter utav klassisk musik som terapiform. De 

uppvisade ett förbättrat humör, en lägre grad av depression och ångest. Likande effekter 

av musikterapi hos strokedrabbade patienter har konstaterats i vår systematiska 

litteraturstudie. Klassisk musik har visats förbättra de strokedrabbade patienternas 

humör och frambringa positiva känslor och tankar. Musikterapi har i vårt resultat även 

bevisats ha en positiv inverkan på ångest och depression.  

Den ångestdämpande effekten av musikterapi som påträffades i vårt resultat, kan även 

konstateras i behandling hos cancersjuka patienter. Patienterna som fått lyssna på musik 

i samband med cancerbehandling tenderade att uppvisa en lägre grad av ångest 

(Cassileth, Vickers & Magill, 2003; Chen, Wang, Shih & Wu, 2013). 

En annan domän där musikterapi är en vedertagen terapiform är i omvårdnadsarbetet 

med dementa personer. Götell, Brown och Ekman (2009) undersökte effekten av att 

musik spelas i bakgrunden under arbetet med morgonrutinerna. Musiken observerades 

förbättra de dementa deltagarnas humör och känslor. Dessutom underlättades 

sjuksköterskans arbete med att försöka reducera aggressiva beteenden hos de dementa 

och skapa en harmonisk stämning. Att musikterapi för stunden förbättrade dementa 

patienters kognitiva förmåga och deras långtidsminne framgick i Sacks (2006). Dessa 

fynd gällande musikterapins effekter på kognitiva funktioner och humör fann vi likaså i 

vår litteraturstudie.     



  

 

26 
 

Utifrån de resultat som visas ovan har vi påvisat att musikterapin frambringar positiva 

effekter i flera olika sjukdomstillstånd. Det anser vi kunna styrka musikterapins 

kapacitet och breda användningsområde som en rehabiliteringsform i omvårdnaden av 

strokedrabbade patienter.  

9 Slutsats 

Författarna har erhållit en ökad kunskap om vilka effekter musikterapi har hos patienter 

som insjuknat i stroke. Flera olika former av musikterapi har identifierats. Samtliga har 

visats inverka i positiv bemärkning på den strokedrabbade individens återhämtning i det 

vardagliga livet. Vår litteraturstudie har visat att tillämpningen av musikterapi kan höja 

motivation för den ordinära rehabiliteringen. Rörelseförmågan i de nedre och övre 

extremiteterna stärktes efter att rehabiliteringen utförts i kombination med musik. 

Musiken observerades ha inverkan på sinnestillståndet hos de patienter som drabbats 

utav en stroke. Den mest framträdande förändringen sågs i graden av depression. Ett 

vårdlidande kan uppstå om sjuksköterskan fråntar patienten sin autonomi. Att musiken 

till terapin är självvald är därför ett viktigt resultat i litteraturstudien. Dagens sjukvård 

strävar efter ett holistiskt synsätt där människan inte bör delas upp i delar utan ses som 

en helhet.  I vår litteraturstudie har positiva effekter av musikterapi påvisats i flera 

världsdelar. Det skulle kunna tyda på att musikterapi är en enkel och billig 

rehabiliteringsform, vilket även möjliggör användning i lågt ekonomiskt ställda länder. 

Vi ser även att musikterapi har en stor potential i Sverige där en välutvecklad sjukvård 

har etablerats. Då det sker ständiga nedskärningar av personal och resurser behövs nya, 

effektiva och billigare alternativ. Med utgångspunkt i vår litteraturstudie anser vi att 

musikterapi skulle kunna vara ett alternativt komplement till den konventionella 

rehabiliteringen av patienter som haft en stroke.  

9.1 Framtida forskning 

I vår litteraturstudie har flera olika former av musikterapi urskilts dock har inga studier 

påträffats som klarlägger vilken terapiform som har störst effekt. Befintliga studier 

påvisar att musikterapi har effekt på strokedrabbade patienters hälsa. Framtida forskning 

bör därför fördjupas och undersöka vid vilken tidpunkt musikterapin bör inledas för att 

bringa bäst effekt hos den strokedrabbade patientens återhämtning. Ett fåtal studier 

anträffades som undersökte patienternas upplevelser av att erhålla musikterapi. Framtida 

studier bör därför präglas av kvalitativa ansatser där patienternas subjektiva upplevelser 
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framhävs, för att ge ett vidare perspektiv inom det aktuella området. Inga svenska 

studier som behandlar det aktuella området påträffades under litteraturstudiens 

sökningsförfarande. Vi ser det betydelsefullt att framtida studier genomförs i Sverige. 

Detta för att musikterapins effekt med hög trovärdighet ska kunna överföras till 

strokedrabbade individer i Sverige. 

Vi kan utifrån tidigare forskning konstatera att musikterapi har inverkan på individen 

som drabbats och överlevt en stroke. Det är dock oklart vad det är som ligger bakom 

musikterapins terapeutiska effekt och det är en stor utmaning för framtida forskning att 

ta sig an.  
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Music therapy 
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systematiska 

reviewer  
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En valdes bort 

då resultat et 
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passa in i syftet 

2 

 

Nr (4), (16) 

 

Avgränsning: Physical Sciences , Health Sciences , Life Sciences. Artiklar publicerade mellan åren 2003-2013.  

 

Sökord Antal träffar  Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Inkluderade 

artiklar  

S1 Stroke (+) 
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S 2 Music 
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review  
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Tabell 1:3 PsycINFO (2013-09-25-2013-10-10) 
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Avgränsningar: Artiklar publicerade mellan åren 2003-2013, Peer Reviewed. 
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artklar  
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artiklar 
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resultat  
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review 
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-RCT (randomiserade kontrollerade studier) *  

 

A. Syftet med studien?  
…………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………..…………………  

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  

Ja � Nej �  

 

Är designen lämplig utifrån syftet?  
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B. Undersökningsgruppen  
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Ja � Nej �  
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F. Värdering  
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* C. Forsberg & Y. Wengström, 2013. 

* Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for Evidensbased Nursing, 
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� Konsekutivt urval  

� Urvalet är ej beskrivet  

 

Är undersökningsgruppen representativ?  

Ja � Nej �  

 

Var genomfördes undersökningen?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

C. Mätmetoder  
 

Vilka mätmetoder användes?  

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Var reliabiliteten beräknad?  

Ja � Nej �  

 

Var validiteten diskuterad?  

Ja � Nej �  

 

 

D. Analys  

 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  

Ja � Nej �  

 

Om nej, vilka skillnader fanns?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Hur stort var bortfallet?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Fanns en bortfallsanalys?  

Ja � Nej �  

 

Var den statistiska analysen lämplig?  

Ja � Nej �  



  

 

VII 
 

Om nej, varför inte?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vilka var huvudresultaten?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Erhölls signifikanta skillnader?  

Ja � Nej �  

 

Om ja, vilka variabler?  

…………………………………………………………………………………………………  

 

Vilka slutsatser drar författaren?  

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Instämmer du?  

Ja � Nej �  

 

E. Värdering  
 

Kan resultaten generaliseras till annan population?  

Ja � Nej �  

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse?  

Ja � Nej �  

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  

Ja � Nej �  

 

Motivera varför eller varför inte!  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

* C. Forsberg & Y. Wengström, 2013. 

* Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for Evidensbased Nursing, 

University of York and School of Nursing, Midwifery and Health visiting, University of Manchester, 1998 
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Checklista för kvalitativa artiklar *  Bilaga  4  

  
A. Syftet med studien?  
…………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………..  

 

Vilken kvalitativ metod har använts?  

…………………………………………………………………………………………………………..  

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna?  

Ja � Nej �  

 

B. Undersökningsgruppen  
 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.)  

Ja � Nej �  

 

Var genomfördes undersökningen?  

………………………………………………………………………………………………………….  

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  

…………………………………………………………………………………………………….…….  

 

Vilken urvalsmetod användes?  

� Strategiskt urval  

� Snöbollsurval  

� Teoretiskt urval  

� Ej angivet  

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk  

bakgrund).  

…………………………………………………………………………………………………….……..  

…………………………………………………………………………………………………….……..  

 

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja � Nej �  

 

C. Metod för datainsamling  
 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde)?  

Ja � Nej �  

 

Beskriv:  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)?  

Beskriv:  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 
Ange datainsamlingsmetod:  

 
� ostrukturerade intervjuer  

� halvstrukturerade intervjuer  

� fokusgrupper  

� observationer  

� video/bandinspelning  

� skrivna texter eller teckningar  

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  

Ja � Nej �  

 

 

 



  

 

IX 
 

D. Dataanalys  
 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

………………………………………………………………………………………………………….  

 

Ange om:  

� teman är utvecklade som begrepp  

� det finns episodiskt presenterade citat  

� de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  

� svaren är kodade  

 

Resultatbeskrivning:  

………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………….  

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

Ja � Nej �  

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

Ja � Nej �  

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

Ja � Nej �  

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

Ja � Nej �  

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

Ja � Nej �  

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av  

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  

Ja � Nej �  

 

E. Utvärdering  
 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

Ja � Nej �  

 

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja � Nej �  

 

Har resultaten klinisk relevans?  

Ja � Nej � 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  
Ja � Nej �  

 

Finns risk för bias?  

Ja � Nej �  

Vilken slutsats drar författaren?  

………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………….  

 

Håller du med om slutsatsen?  

Ja � Nej �  

 

Om nej, varför inte?  

………………………………………………………………………………………………………….  

 

Ska artikeln inkluderas?  

Ja � Nej � 

 

* C. Forsberg & Y. Wengström, 2013. 
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Modifierad checklista för kvantitativa artiklar  Bilaga 5 

- Kvasi-experimentella studier *  
 

A. Syftet med studien?  
…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

  

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  

Ja � Nej �  

 

Är designen lämplig utifrån syftet?  

Ja � Nej �  

 

B. Undersökningsgruppen  
 

Vilka är inklusionskriterierna?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vilka är exklusionskriterierna?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vilken urvalsmetod användes?  

� Randomiserat urval  

� Obundet slumpmässigt urval  

� Kvoturval  

� Klusterurval  

� Konsekutivt urval  

� Urvalet är ej beskrivet  

 

Är undersökningsgruppen representativ?  

Ja � Nej �  

 

Var genomfördes undersökningen?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

C. Mätmetoder  
 

Vilka mätmetoder användes?  

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Var reliabiliteten beräknad?  

Ja � Nej �  

 

Var validiteten diskuterad?  

Ja � Nej �  

 

 

D. Analys  

 

Hur stort var bortfallet?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Fanns en bortfallsanalys?  

Ja � Nej �  

 

Var den statistiska analysen lämplig?  

Ja � Nej �  

Om nej, varför inte?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vilka var huvudresultaten?  

………………………………………………………………………………………………… 



  

 

XI 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Erhölls signifikanta skillnader?  

Ja � Nej �  

 

Om ja, vilka variabler?  

…………………………………………………………………………………………………  

 

Vilka slutsatser drar författaren?  

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Instämmer du?  

Ja � Nej �  

 

E. Värdering  
 

Kan resultaten generaliseras till annan population?  

Ja � Nej �  

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse?  

Ja � Nej �  

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  

Ja � Nej �  

 

Motivera varför eller varför inte!  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

*Modifierad granskningsmall för kavsi-experimentella artiklar utan kontrollgrupp baserad på Forsbergs och 

Wengströms (2013) mall  
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Arbetsblad     Bilaga 6  
 
Arbetsblad för analys av vetenskapliga studier utifrån Segestens (2012) mall 

 

 

 

 

Författare:  

Tidskrift:   

Titel:   

 

Frågeställning: 

Metod,urval, instrument:  

Resultat: 

Slutsatser:  

Typ av evidens:  Evidenskraft:  
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Artikelmatris          Bilaga 7 

Nr  År 

Land 

Tidskrift 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod och urval 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

1 2008 

Finland 

  

Brain: A 

Journal Of 

Neurology  

 

 

 

 

Särkämö, 

T., Tervaniemi, 

M., Laitinen, 

S., Forsblom, 

A., Soinila, 

S., Mikkonen, 

M., Autti, 

T., Silvennoinen, 

HM., Erkkilä, 

J., Laine, 

M., Peretz, I. 

& Hietanen, M 

Music listening 

enhances cogniti

ve  

recovery and mo

od after middle c

erebral artery str

oke  

 

Bestämma huruvida 

regelbunden 

musiklyssning under de 

första månaderna efter en 

mellersta cerebral artär 

(MCA) stroke kan öka 

återhämtningen av 

kognitiva funktioner och 

humöret.  

 

Randomiserad experimentell 

tvärsnittsstudie.  

  

Deltagarna var 55st strokepatienter. 

Åldern varierade från 75 år och yngre. 

Kön anges ej.  

  

Deltagarna delades in i tre grupper. 

Musiklyssnings grupp (n=19), ljudboks 

grupp (n= 19) och kontroll grupp (n=17).  

Omfattande neurologiska tester användes 

för att utvärdera kognitiva domäner.  

 

Data analyserades med hjälp av Kruskal-

Wallis test, t-test och chi-square test. och 

ANOVA.   

 

Resultatet visade att återhämtningen 

av verbalt minne och fokuserad 

uppmärksamhet förbättrades 

signifikant mer i musikgruppen än i 

ljudboksgruppen och kontrollgruppen. 

Musikgruppen uppvisade lägre 

depression och förvirringstillstånd än 

kontrollgruppen.  

   

 

Hög  

2  2010  

 Finland  

   

Journal of 

cognitive 

Neuroscien

ce  

 

Särkämö, 

T,. Pihko, 

E., Laitinen, 

S., Forsblom, 

A., Soinila, 

S., Mikkonen, 

M., Autti, 

T., Silvennoinen, 

HM., Erkkilä, 

J., Laine, M., 

 Peretz, 

I., Hietanen, 

M. & 

Tervaniemi, M 

Music and 

speech listening 

enhance the 

recovery of early 

sensory 

processing after 

stroke  

 

Utvidga forskningen i den 

auditiva domänen genom 

att testa om musik och 

ljudboks lyssnande även 

kan påverka det auditiva 

sensoriska minnet, vilket 

fungerar genom 

stimulering av en 

förändringsspecifik ERP 

komponent (MMNm).  

 

Kvantitativ experimentell studie.  

Deltagarna var 55st stroke patienter. Kön 

anges ej. Åldern varierade från 75 år och 

yngre.  

 

Deltagarna delades in i tre grupper. 

Musiklyssnings grupp (n=19), ljudboks 

grupp (n= 19) och kontroll grupp (n=17).  

Omfattande neurologiska tester användes 

för att utvärdera kognitiva domäner. 

MEG test utfördes i BioMag laboratoriet 

i Helsingfors. 

 

Data analyserades med Två vägs 

ANOVA och MaxFilter Software 

Reslutat visar att svängningsvidden av 

frekvensen i MMNm förbättrades 

signifikant mer i både musik och 

ljudboksgruppen än i kontrollgruppen 

under en sex månaders post-stroke 

period. I kontrast ökade durationen i 

MMN komponenten mer i 

ljudboksgruppen än i de två övriga. 

Dessutom är frekvensen av MMNm 

svängningsvidden signifikant 

korrelerad med beteendemässiga 

förbättringar gällande verbalt minne 

och fokuserad uppmärksamhet 

inducerat av musiklyssnande.  

 

Hög  
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Nr  År  

Land  

Tidskrift  

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod och urval 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

3 2009  

 Finland 

   

New York 

Academy of 

Sciences  

 

 

 

Forsblom, A., 

Laitinen, S., 

Särkämö, T. & 

Tervaniemi, M 

Therapeutic role 

of music 

listening in 

stroke 

rehabilitation  

 

Få mer insikt i den 

terapeutiska rollen av 

musik lyssnande som 

stroke rehabilitering 

genom att intervjua 

strokepatienter om deras 

subjektiva känslor och 

upplevelser framkallade 

av musiklyssnande. 

Dessutom att intervjua 

sjuksköterskor om den 

kliniska användningen av 

musiklyssning inom 

stroke rehabilitering 

Kvalitativ sekundär analys 

   
Studie 1: Deltagarna var 20st strokepatienter. 

Urvalet bestod av 12 kvinnor och 8 män i åldrar 

mellan 35-72 år. 

 

Data samlades in genom Individuella intervjuer.  

 

Data analyserades genom en kvalitativ metod 

utvecklad av Giorgi.  

 

Studie 2: Deltagarna bestod av 5st 

sjuksköterskor med varierande erfarenhet (1- 

20år) Ålder och kön anges ej.  

 

Data insamlades med hjälp av gruppintervjuer.   

 

Data analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys med fenomenologisk 

utgångspunkt.  

Resultatet visar att 

musiklyssnande kan användas 

som avslappning, för att förbättra 

humöret och för att tillhandahålla 

fysisk och mental aktivitet under 

de tidiga stadierna i 

återhämtningen efter en stroke.  

 

Medel  

4 2012 

USA 

 

New York 

Academy of 

Sciences  

 

Tomanio, C .M.  

 

Effective music 

therapy 

techniques in the 

treatment of 

nonfluent 

aphasia  

 

Att skapa en överblick 

över olika tekniker som 

används inom musikterapi 

och sammanfatta de 

resultat av de olika 

teknikerna, som vi hittat 

under våra tidigare studier 

av patienter med afasi. 

 

Kvantitativ sekundär analys.  

   
Studie 1: Se original artikel nr 12 nedan.  

 

Studie 2: Deltagare bestod av 40st 

strokepatienter. Delades in i  två olika grupper. 

Musik -terapi grupp (n=20), bildbaserad 

interventions grupp (n=20). Kön och ålder 

anges ej 

 

Ett protokoll innehållande olika uppgifter 

användes för att utvärdera musikterapins 

påverkan på talet .  

 

Analysmetod var Paired sample T-test.  

 

Musikterapi och musik-baserade 

tal protokoll är användbara 

verktyg för rehabilitering av 

patienter med (icke-flytande) 

afasi. För afasi patienter som har 

svårt att producera ord, fraser och 

meningar, har olika fördelar med 

musikterapi identifierats: stärkt 

andning, en ökad vokal förmåga, 

förbättras artikulation och prosodi 

i tal och ökade verbala och 

ickeverbala kommunikativa 

beteenden.  

 

Medel  
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Nr  År  

Land  

Tidskrift 

 

Författare 
 

Titel 
 

Syfte 
 

Metod och urval 
 

Resultat 
 

Kvalitet 

5 2013 

Korea 

 

Journal of 

clinical 

nursing  

 

Jun, E. M., Roh, 

Y.H. & Kim, M. 

J.  

 

The effect of m

usic-

movement thera

py on physical 

and 

psychological 

states of stroke 

patients 

 

Att undersökta effekten 

av kombinerad musik- 

och rörelseterapi på 

fysiska och psykiska 

funktioner hos 

sjukhusvårdade 

strokepatienter.  

 

Kvantitativ kvasi- experimentell studie. 

   

Deltagarna bestod av 30st strokepatienter. Tre 

stycken var yngre än 40 år, 11st var mellan 40-

59 och 16st var äldre än 60 år. I 

experimentgruppen(n=15) var 9 kvinnor och 6 

män. I kontrollgruppen(n=15) var 6 kvinnor 

och 9 män. 

 

Frågeformulär som innefattade 

demografiskdata samt fysiska och psykologiska 

mätningar användes för att samla in data. 

 

Data analyserades med SPSS, chi – kvadrat test 

variationsanalys, chi tvåtest, Fishers exakta test 

och oberoende t-test.  

 

Musikgruppen hade en signifikant 

förbättrad fysik funktion i form av 

axel flexion och armbågsflexion 

och dessutom ett förbättrat 

humör. Detta i jämförelse med 

kontrollgruppen som inte fick 

musik i kombination med 

rörelseterapi.  

 

Medel  

6 2003 

 USA 

  

Nordic 

Journal of 

Music 

Therapy  

 

Wheeler, B. L., 

Shiflett, S. C. & 

Nayak, S.  

 

Effects of 

number of 

sessions and 

group or 

individual 

music therapy 

on the mood 

and behavior of 

people who 

have had strokes 

or traumatic 

brain injuries  

 

Undersöka sambandet 

mellan förändringar i 

humör och beteende och 

antalet individ eller grupp 

sessioner i musikterapi 

hos personer som har haft 

en stroke eller traumatisk 

hjärnskada (TBI).  

 

Kvantitativ icke- experimentell studie.  

 

Urvalet omfattade tio deltagare som hade haft 

stroke eller TBI.  

 

Deltagarna bestod av fyra män och sex kvinnor, 

alla i åldern 34-74 . Tre deltagare hade TBI och 

sju hade haft stroke.  

 

Data insamlades igenom olika 

bedömningsskalor om varje deltagares humör 

och beteende samt självrapporterad likertskala. 

Analysen bestod av en hierarkisk regression 

analys.  

 

Antal gruppsessioner sågs 

påverka den sociala interaktionen 

och var också relaterad till 

familjemedlemmars bedömning 

av förbättring i patienternas 

humör under de närmsta 24 

timmarna. Enskilda sessioner sågs 

ha marginell påverkan på 

motivation för behandling 

Hög  
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Nr  År  

Land  

Tidskrift 

 

Författare 
 

Titel 
 

Syfte 
 

Metod och urval 
 

Resultat 
 

Kvalitet 

7 2013 

Taiwan 

 

The 

American 

journal of 

occupatio

nal 

therapy  

 

Tsai, P.-L., Chen, 

M.-C.,  Huang,  

Y.-T., Lin, K.-C., 

Chen, K.-L. & 

Hsu, Y.-W.  

Listening to 

classical music 

ameliorates 

unilateral 

neglect after 

stroke  

 

Undersöka huruvida att 

lyssna på klassisk musik 

förbättrar unilateralt 

neglekt hos 

strokepatienter 

Kvantitativ kvasi- experimentell studie  

 

Deltagarna omfattade 16st stroke patienter, 6 

män och 10 kvinnor med en medelålder på 64,4 

år.  

 

Neglekt bedömning utfördes med tre subtest 

från BIT. Visual analog skala (VAS) användes 

för att skatta deltagarnas upphetsning och 

humör innan och efter de olika 

interventionerna.  

 

Data analyserades med SPSS, ANOVA, t-test 

och Post hoc Bonferroni test.    

 

Deltagarna som erhöll klassik 

musik skattade generellt högre 

poäng vid olika tester, i 

jämförelse med deltagarna som 

genomförde testerna under 

tystnad. Dessutom skattade de 

flesta deltagarna en högre känsla 

av upprymdhet efter att lyssna på 

klassisk musik. 

Medel 

8 2013 

Taiwan 

 

Brian 

injury  

 

Chen, M.-C. Tsai, 

P.-L., Huang, Y.-

T. & Lin, K.-C. 

Pleasant music 

improves visual 

attention in 

patients with 

unilateral 

neglect after 

stroke  

 

Att undersöka huruvida 

att lyssna på önskvärd 

musik förbättrar 

uppmärksamheten och 

medvetenheten om sin 

svaga sida hos patienter 

med unilateralt neglekt 

efter stroke.  

 

Kvantitativ kvasi – experimentell studie. 

 

Urvalet bestod av 19st deltagare med unilateral 

neglekt, 10 män och 9 kvinnor med en 

medelålder på 66,1 år. 

 

Omfattande neurologiska tester och 

skattningsskalor genomfördes för att utvärdera 

kognitiva domäner.  

 

Data analyserades med SPSS, ANOVA och 

Post-hoc 

I jämförelse med oönskad musik 

och vitt brus skattade deltagarna 

sitt humör som mer positivt vid 

önskvärd musik. Deltagarna 

upplevde även högre grad av 

upprymdhet vid önskvärd musik. 

Att lyssna på önskvärd musik 

visade också signifikant 

förbättring hos deltagarna 

gällande samtliga test och ögon 

rörelse data bortsett från 

Bisection Test.  

 

Medel 
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Nr  År  

Land  

Tidskrift 

 

Författare 
 

Titel 
 

Syfte 
 

Metod och urval 
 

Resultat 
 

Kvalitet 

9 2009  

USA  

 

Annals of 

the New 

York 

Academy 

of 

Sciences  

 

Thaut, M., 

Gardiner,J.,  

Holmberg, D., 

Horwitz,.H., Kent, 

L., Andrews,G., 

Donelan, B. & 

McIntosh, G. 

 

Neurologic 

music therapy 

improves 

executive 

function and 

emotional 

adjustment in 

traumatic brain 

injury 

rehabilitation  

 

Undersöka de omedelbara 

effekterna av neurologisk 

musikterapi (NMT) på 

kognitiva funktioner och 

emotionell inställning hos 

hjärnskadade personer.  

 

Kvasi-experimentell studie. 

 

Deltagarna var 54 st patienter med olika 

neurologiska sjukdomar.  

Kontroll deltagare (n = 23) bestod av 83 % män 

och medelåldern var 52,65 år.  

 

Behandlings deltagare (n = 31) bestod av 89 % 

män och medelådern var 47,39 år.  

 

Omfattande neurologiska tester och 

skattningsskalor genomfördes före och efter 

intervention för att utvärdera kognitiva 

domäner.  

 

Data analyserades genom t- test och deskriptiv 

statistik. 

 

Behandlingsgruppen påvisade 

förbättring i exekutiva funktioner, 

känslomässig anpassning och en 

minskning av depression, 

sensationssökande samt ångest. 

Kontrollgruppen visade en 

förbättring av känslomässig 

anpassning och en minskning av 

fientlighet. Dock påvisades en 

försämring av mätvärdena; 

minne, positiv påverkan och 

sensationssökande.  

 

Medel 

10 2003 

Tyskland  

 

Clinical 

Rehabilita

tion  

 

Schauer., M. & 

Mauritz, K. H 

 

Musical motor 

feedback 

(MMF) in 

walking 

hemiparetic 

stroke patients: 

randomized 

trails of gait 

improvement  

 

Påvisa effekten av 

rytmisk auditiv 

stimulering i en 

musikalisk kontext för 

gåendeterapi hos 

halvsidigförlamade stroke 

patienter, när 

stimuleringen spelas upp 

steg för steg initierad av 

patientens hälnedslag. 

 

Randomiserad kontrollerad studie.  

 

Deltagarna var 23 st strokedrabbade patienter. 

Studien beskriver ej antal deltagare samt kön i 

varje grupp. I behandlingsgruppen var 

medelåldern 59 år och i kontrollgruppen var 

medelåldern 61år. 

 

Omfattande mättester genomfördes före och 

efter intervention för att utvärdera om 

musikalisk återkoppling på gången ger mer 

förbättrat resultat än vanlig gångartterapi. 

 

Data analyserades genom icke- parametriska 

Wilcoxon test. 

 

Hos testgruppen konstaterades en 

mer genomsnittlig förbättring än 

kontrollen 

gruppen. Steglängden ökade med 

18 % jämfört med 0 %, 

gångsymmetri avvikelse 

minskade med 58 % jämfört med 

20 %, gånghastighet ökade med 

27 % i jämfört med 

4% och fotbelastning ökade med 

28 % jämfört med 11 %.  
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Nr  År  

Land  

Tidskrift 

 

Författare 
 

Titel 
 

Syfte 
 

Metod och urval 
 

Resultat 
 

Kvalitet 

11 2010 

Finland 

  

Music and 

Medicine  

 

Forsblom, A., 

Särkämö, T., 

Laitinen, S. & 

Tervaniemi, M.  

 

The effect of 

music and 

audiobook 

listening on 

people 

recovering from 

stroke: The 

patient’s point 

of view  

 

Få mer insikt om de 

känslomässiga och 

psykologiska faktorer som 

ligger bakom den 

terapeutiska effekten av 

att lyssna på musik efter 

en stroke 

Mixed methods. 

 

Deltagarna var 39 st stroke drabbade patienter. 

Musiklyssna gruppen (n=20) bestod av 12 

kvinnor och 8 män. Medelåldern är 56.7 år.  

Ljudboklyssna gruppen (n=19) bestod av 10 

kvinnor och 9 män. Medelåldern är 59.3 år).  

 

Data samlades in genom öppna individuella 

intervjuer.   

  

Giorgis fenomenologiska modell och X2test.  

 

Resultatet indikerar att 

musiklyssning var specifikt 

associerad med bättre 

avslappning, ökad motorisk 

aktivitet och förbättrat humör, 

medan både musik - och 

ljudboksgruppen upplevde 

uppfriskande stimulans och 

frammanandet av tankar och 

minnen om det förflutna. 

Hög 

12 2008 

USA 

  

Topics in 

stroke 

rehabilitat

ion  

 

Kim, M. & 

Tomaino, C. M.  

 

Protocol 

evaluation for 

effective music 

therapy for 

persons with 

nonfluent 

aphasia  

 

Föreslå ett 

behandlingsprotokoll med 

fungerande riktlinjer för 

musikterapi som 

utformats speciellt för 

afasi patienter 

Kvantitativ kvasi – experimentell studie.  

 

Deltagarna var 7st strokedrabbade afasi 

patienter. Urvalet bestod av 2st män och 5st 

kvinnor mellan 50 till 70 års ålder .  

 

Individuella musikterapisessioner. Varje 

session videoinspelades.  

 

Data analyserades genom en deskriptiv analys.  

Det sågs förbättring av 

ordframställning, prosodi och 

artikulation. Väsentligt var att 

texterna i musiken var välbekanta 

för deltagarna för att skapa ett 

naturligt talflöde och förbättrad 

röstkvalitet.  
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Nr  År  

Land  

Tidskrift 

 

Författare 
 

Titel 
 

Syfte 
 

Metod och urval 
 

Resultat 
 

Kvalitet 

13 2009 

Tyskland  

 

PNAS  

 

Soto, D., Funes, 

M. J., Guzmán-

García, A., 

Warbrick, T., 

Rotshtein, P. & 

Humphreys, G. 

W.  

 

Pleasant music 

overcomes the 

loss of 

awareness in 

patients with 

visual neglect  

 

Bedöma om önskvärd 

musik ökar 

medvetenheten och 

förbättrar känseln hos 

strokepatienter med 

kronisk neglekt.  

Kvantitativ kvasi- experimentell studie.  

 

Deltagarna var 3st strokepatienter med delar av 

visuell försummelse. Urvalet bestod av 3st 

män. Medelåldern var 73 år.  

 

Datainsamlingen var omfattande neurologiska 

mättester och skattningsskalor.  

 

Analysmetod bestod av ANOVA, t-test, 

Kruskal-Wallis, Mann–Whitney test och log-

linjär analys.  

 

Deltagarna uppvisade förbättrad 

visuell medvetenhet när uppgifter 

utfördes under föredragen musik i 

förhållande till när uppgifter 

utfördes antingen med oönskad 

musik eller i tystnad. 

 

Låg 

 

14 

2011  

Korea 

 

Yonsei 

Medicine 

Journal 

Kim, D. S., Park, 

Y. G., Choi, J. H., 

Im, S. H., Jung, 

K. J., Cha, Y. A., 

Jung, C. O. & 

Yoon, Y. H.  

 

Effects of music 

therapy on 

mood in stroke 

patients  

 

Att inventera effekten av 

musikterapi på depression 

och trötthet hos patienter 

som fått en stroke och 

utvärdera nivån av 

tillfredsställelse hos 

patienterna och 

vårdgivarna.  

 

Kvantitativ kvasi- experimentell studie.  

 

Deltagarna var 18 strokepatienter. 

Musikterapigrupps deltagare (n=9) bestod av 1 

kvinna och 8 män. Åldern varierade mellan 32-

69 år.  

 

Kontrollgruppens deltagare (n=9) bestod av 9 

män.  Åldern varierande mellan 25 och 59 år.  

 

Datainsamlingsmetod var flersvarsenkät och 

frågeformulär.  

 

Analysmetod var t-test.och paired t-test.  

 

Ångest och depression poängen 

visade en större minskning i 

musikgruppen än i 

kontrollgruppen efter musikterapi. 

Dock var endast minskningen i 

depressiva poäng signifikant. 

Resultatet indikerar på att 

patienter och deras vårdare 

upplevde musikterapi som en 

tillfredsställande 

behandlingsform.   
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Nr  År  

Land  

Tidskrift 

 

Författare 
 

Titel 
 

Syfte 
 

Metod och urval 
 

Resultat 
 

Kvalitet 

15 2009  

Tyskland 

 

Annals of 

the New 

York 

Academy 

of 

Sciences  

 

Altenmüller, E., 

Marco-Pallares, 

J., Münte, T.F. & 

Schneider, S.  

 

Neural 

reorganization 

underlies  

Improvement in 

stroke-induced 

motor 

dysfunction by 

music-supported 

therapy  

 

Utöka våra tidigare fynd 

till en större grupp av 

patienter och bedöma 

huruvida neural 

omorganisering induceras 

av musikstödbehandling. 

 

Kvantitativ sekundäranalys.  

 

Deltagarna var 62st inneliggande 

strokepatienter.  

Musikgruppens deltagare (n=32) bestod av 16 

män och 16 kvinnor. Medelåldern var 55,7 år. 

Kontrollgruppens deltagare (n=30) bestod av 24 

män och 6 kvinnor. Medelåldern var 53 år 

 

Datainsamling bestod av omfattande 

neurologiska och fysiologiska tester.  

 

Analysmetod var ANOVA, Cohen’s d, Mann- 

Wilcoxon U-test, Student’s t-test och ett 

datoriserat rörelse analys system. 

 
 

Resultatet visar att musik-

stödjande terapi gav en 

signifikant förbättring i fin samt 

grovmotorik i övre extremiteterna 

med avseende på snabbhet, 

precision, och smidighet rörelser. 

Neurofysiologiska data visade en 

mer uttalad händelserelaterad 

desynkronisering innan 

förflyttning och en mer uttalad 

samstämmighet sågs hos musik-

stödjande terapigruppen i 

efterbedömningen, medan nästan 

inga skillnader observerades i 

kontrollgruppen. 

 

Medel 

16 2013 

Spanien  

 

PLoS 

ONE  

 

Amengual, J.L., 

Rojo, N., Veciana 

de Las Heras, M., 

Marco -Pallarés, 

J., Grau-Sánchez, 

J., Schneider, S., 

Vaquero, L., 

Juncadella, M., 

Montero, J., 

Mohammadi, B., 

Rubio, F., Rueda, 

N., 

Duarte, E., Grau, 

C., Altenmüller, 

E., Münte, T.F. & 

Rodríguez-

Fornells, A.  

 

Sensorimotor 

plasticity after 

music-supported 

therapy  

In chronic 

stroke patients 

revealed by 

transcranial  

magnetic 

stimulation  

 

Undersöka de funktionella 

förändringar i 

sensormotoriska cortex 

och tillhörande motoriska 

förbättringar induceras av 

en nyligen utvecklad 

terapi som bygger på 

musikalisk träning hos 

kroniska strokepatienter.  

 

Kvantitativ kvasi- experimentell studie.  

 

Deltagarna var 34 st strokepatienter.  

Musikterapigruppens deltagare (n=20) bestod 

av 15 män och 5 kvinnor. Medelåldern var 59 

år. Kontrollgruppens deltagare (n=14) bestod 

av friska deltagare varvid 12 män och 2 

kvinnor. Medelåldern var 56 år.  

 

Data samlades in genom omfattande 

neurologiska och fysiologiska tester.  

 

Analysmetod genomfördes med hjälp av 

ANOVA, Bonferroni korrelation paired t-test 

och Pearsons koefficient.  

 

Resultat tyder på att musik -

stödjande terapi innebär 

förändringar i kortikal plasticitet, 

som leder till en förbättring av 

försökspersonernas motoriska 

funktion. 
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Kvalitet 

17 2007 

Tyskland 

 

Journal of 

Neurology  

 

Schneider, S., 

Schönle, 

P.W., 

Altenmüller, E. & 

Münte, T. F.  

 

Using musical 

instruments to 

improve  

motor skill 

recovery 

following a 

stroke  

 

Att utvärderade ett musik- 

stödjande 

träningsprogram utformat 

för att inducera 

en auditiv- sensorimotor  

co- representation av 

rörelser 

hos 20st strokepatienter 

Kvantitativ kvasi-experimentell studie 

  

Deltagarna var 40st inneliggande 

strokepatienter. Musik- stödjande 

behandlninggruppens deltagare (n=20) bestod 

av 12 män och 8 kvinnor. Medleåldern var 58,1 

år. Kontrollgruppens deltagare (n=20) bestod 

av 15 män och 5 kvinnor. Medelåldern var 54,5 

år.   

 

Datainsamlingsmetod var omfattande 

neurologiska och fysiologiska tester samt ett 

frågeformulär. 

  

Analysmetod var datoriserad rörelseanalys, 

ANOVA och Cohen´sd.  

 

Förbättringar sågs gällande 

frekvens, hastighet, smidighet och 

maximal vinkel hastighet i 

musikgruppen efter musikterapi. 

Dock observerades inte samma 

resultat i kontrollgruppen. 85 % 

av deltagarna rapporterade att de i 

hög grad ansåg sig kunna tillämpa 

träningsresultatet till vardagliga 

funktioner.   

 

Medel 

 


