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Sammanfattning/Abstract: 

Introduktion: Ohälsa har de senaste åren ökat bland befolkningen nationellt. Det finns ett större 
behov för alternativa behandlingar för att kunna ge lindring. En av dessa alternativa metoder är 
implementering av musik. Det talas om ’’musikmedicin’’ - ett sätt att främja, förstärka och berika 
patienters status.  
Bakgrund: Det finns omfattande studier om musikens påverkan på människan. Studier på 
fysiologisk och psykologisk respons vid musiklyssnande har fått ett större intresse de senaste tjugo 
åren. Tidigare så har musikerns roll varit frikopplad från studierna då dessa mestadels 
implementerat inspelade medier.  
Syfte: Att identifiera hur musiken påverkar lyssnaren.  
Metod: Litteratursökning har innefattat litteratur på ämnet musik och hälsa, avhandlingar på nätet 
och även strömmande videos. En enkätmetod med implementerande lyssningsmoment har 
upprättats med en testgrupp. Testgruppen bestod av nio deltagare, 5 kvinnor och fyra män, som fått 
lyssna på ett eget utvalt verk 2 gånger om dagen i 3 veckors tid. 
Resultat: Musik fungerar som ett medie som kan påverka kroppen och sinnet i ett hälsofrämjande 
syfte. Resultat talar för att musiklyssnande kan främja individens hälsa genom fysiologiska 
reaktioner, som exempelvis dopaminfrisättning. Det faktorer som spelar in för att få önskvärda 
resultat är bland andra musiksmak, social - och kulturell koppling och emotionell koppling till 
musiken. Det finns mallar som går att förhålla sig till för att förstå sambandet mellan musik, hälsa 
och individen för implementering. Resultaten från enkätmetoden talar för att majoriteten av 
deltagarna har upplevt förbättrade resultat med sänkta stressnivåer än innan utfört moment. 
Diskussion: Diskussionen jämför resultatet i enkätstudien med tidigare försök från litteraturstudien. 
Metodens för och nackdelar diskuteras. Musikerns och kompositörens roll i ämnet diskuteras och 
framställs med alternativa positioner för framtida bruk. Detta för att skapa förståelse hos musikern/
kompositören mot resultaten i denna studie och även. Metoddiskussionen fördjupar sig i för och 
nackdelar med studiens metoder. 

Nyckelord: Musiklyssnande, stressnivåer, lyssningspreferenser, lyssnaren, hälsa 
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Terminologi 

*Afasi: Försämrad förmåga att använda, förstå och läsa språk på grund av skada på hjärnan.  
*DT-Röntgen: Datortomografi (skiktröngen) - Används för att avbilda patienten i 3 dimensioner för 
att kunna upptäcka skador hos patienten med hjälp av röntgenstrålning. 
*MRI: Magnetisk resonanstomografi - Används för att hitta dolda eller svåra skador hos patienten 
med hjälp av magnetfält och kroppens naturliga väteatomer. 
*Hemisfär: Begrepp för hjärnans respektive halvor (ex. Hjärnans högra hemisfär, vänstra 
hemisfär). 
*Neuroplasticitet: Benämning på de förändringar som sker i hjärnans organisation som ett resultat 
av erfarenhetsinlärning. 
*Synaps: Platsen (i hjärnan) där en neuron med hjälp av ett nervändslut bildar en funktionell 
informationsförmedlande kontakt med en annat neuron. 
*Serotonin: Signalsubstans som utsöndras naturligt i kroppen. Serotonin påverkar känslor, sömn, 
hunger och vid läkning. 
*Dopamin: En av de viktigaste signalsubstanserna i centrala nervsystemet. Dopamin påverkar  
motorik, vakenhet, entusiasm, uppmärksamhet och motivation. 
*FMT: Funktionsinriktad musikterapi - terapeutisk form vars syfte är att använda musik som ska 
skapa motivation för att främja exempelvis motorik, självkänsla etc. 
*Neurologiska belöningssystemet: De nätverk i centrala nervsystemet som reglerar och styr 
beteendet genom att påverka känslor av njutning. 
*Limbiska systemet: Djupt nerbäddad i hjärnbalken. Består av flera viktiga delar i hjärnan såsom 
amygdala, cyrus cinguli och hippocampus. Alla dessa delar påverkar i människans känslostimulans 
och minne. 
*Alfavågor: Alfavågor är en av fem elektromagnetiska vågor i hjärnan. Vågorna är som mest 
påtagliga när vi är avslappnade men ännu inte sover. Ofta kopplade till meditation och lugn. Höga 
nivåer av alfavågor hindrar oss från att fokusera och kan till och med gör att vi upplever brist på 
energi. Låga nivåer av alfavågor leder till ångest, stress och sömnlöshet. 
*ESM - studie: Experience Sampling Method - Studie som fokuserar på stress i vardagslivet. 
*Noradrenalin: Signalsubstans i kroppen som stimulerar ’’kamp och flykt’’-responsen. Naturligt 
stresshormon. 
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1. Introduktion 

Stress, sjukdom och psykisk ohälsa är några av de faktorer som präglar människans vardag alltmer. 
Kraven ställs på prestation och lämnar mindre utrymme för återhämtning. Enligt socialstyrelsens 
statistikbas har fysisk- och psykisk ohälsa ökat från 2016 till 2017. Detta har resulterat i att 
sjukvården överbelastas med patienter som behöver längre vårdtider och mer läkemedel (Se bilaga 
A). Det finns ett större behov för alternativa behandlingar för att kunna ge lindring. En av dessa 
alternativa metoder är implementering av musik. Det talas om ’’musikmedicin’’ - ett sätt att främja, 
förstärka och berika patienters status. 
 Men är musikern medveten om att dennes verk kan vara en bidragande hälsofaktor för en - eller en 
större grupp individer? Möjligheterna att skapa medvetenhet hos musiker och kompositörer som 
kan börja delta i ämnet är ett steg i en relativt outforskad inriktning.  
 Musiken och dess påverkan på människans sinne och fysiska förmåga har varit ett forskningsämne 
sedan flera decennium tillbaka men musikerns del har inte varit en faktor, det har huvudsakligen 
handlat om det inspelade verket som brukats inom terapeutiska och medicinska metoder. Det finns 
flera teorier inom ämnet men få konkreta resultat.  

1.1 Bakgrund: Det finns omfattande forskning på människans förhållande till musiken. Inom 
forskningsgrenar av medicin, psykologi och filosofi så finns det ett stort intresse för att förstå vad 
musiken gör med människan och vad vi kan få ut mer av lyssnandet på musiken. Ur dessa 
forskningar så uppstår en mängd olika teorier varje år om hur man ska kunna implementera musik 
på effektivare sätt i syfte att främja individen med blandade resultat.  

1.2 Motivering & Syfte: Att identifiera hur musiken påverkar lyssnaren. Ta reda på om 
kompositioner i syfte för sjukvårdsbruk är ett funktionellt användningsområde som borde 
implementeras mer inom ämnet musikskapande. 

1.3 Problemformulering: Den här rapportens undersökningar fokuserar på att svara på frågorna 
här nedan; 
*Mår vi bättre av det vi lyssnar på eller agerar musiken bara som ett dövande medel mot stressen i 
vardagen?  
*Kan man komponera musik av terapeutisk/medicinsk art efter specifika mallar? 
*Finns det forskning som talar för att specifik form av musik har lindrande funktion och annan en 
mer destruktiv funktion för vår hälsa? 

1.4 Omfattning: Då ämnet är brett och djuplodande så lades fokus på förhållandet mellan musiken 
och lyssnarens hälsa utifrån ett medicinskt perspektiv. Anledningen till denna avgränsning är för att 
området är tillgängligare för studien. Finns material inom andra åskådningar, som exempelvis 
religion eller filosofi, som kan bidra till studien så kommer detta att inkluderas. 
 Det som kan bli problematiskt är att hitta konkreta resultat som talar för att det finns en 
arbetsinriktning för musiker och kompositörer att eftersträva. Det kan även bli svårt att förklara de 
termer som används inom den medicinska forskningen så att den blir förståelig för musiker och 
kompositörer.  

1.5 Översikt: Kapitel 2 ger en grundligare insikt i ämnet musik och hälsa. En tidslinje och de 
vanligast teorierna relaterat till musikens inverkan på individens fysiska och psykiska hälsa 
presenteras i kapitel 2.1. Kapitlet klargör även för mina egna teorier inom ämnet och hänvisar till 
forskningsteorier som redan är etablerade i kapitel 2.2. Kapitel 3 presenterar utvalda metoder för 
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studien. Kapitel 4 innefattar resultat från metod. Kapitel 5 analyserar resultatet av studien. Kapitel 6 
diskuterar för och nackdelar med studien och metoden samt dess implementeringsmöjligheter. 
  
1.6 Mitt Bidrag: Jag vill bidra med att samla in, utveckla och sammanfatta vetenskaplig 
information och praktiska utföranden som kan hjälpa till att skapa ett nytt bruksområde för musiker, 
kompositörer och producenter. Jag vill bidra med tydliga exempel som kan stå som en grund för att 
skriva musik/kompositioner som kan komma att främja individens hälsa, jag vill även delge fakta 
om specifika förhållningssätt som kan brukas inom musikproduktion. 

2. Tidigare Forskning  

Det har sedan 4000 år tillbaka funnits ett dokumenterat intresse av att ta reda på sambandet mellan 
musik och dess effekt på människans fysiska, mentala och sociala tillstånd (MacDonald, Kreutz & 
Mitchell, 2012, s. 3). Ämnet hamnade ur fokus och intresse under 1970-talet och fram tills 2000-
talet och nu de senaste tjugo åren så har intresset för forskningen expanderat (Fancourt, Ockelford 
& Belai, 2014, s.15). Det har gjorts omfattande medicinska studier på musik och dess förhållande, 
effekter och tillämpningar på människan med blandade resultat. Med hjälp av individer i olika 
åldrar och skeden i livet har man försökt att hitta biologiska nämnare, såsom skillnad i hjärnmassa, 
dopaminvärden och genetiska kodning, som kan vara avgörande för en persons reaktion, stimuli och 
fysiska effekter på musiklyssnande (Fancourt, Ockelford & Belai, 2014, s. 17). Det finns även 
forskning som fokuserat på större grupper i syfte att hitta faktorer som kan vara viktiga för att 
kunna implementera terapeutiska former för en större allmänhet. Så som forskningen ser ut idag så 
är ämnet uppdelat i olika fokusområden såsom musikens påverkan på immunförsvaret, demens, 
stress och ångesthantering för att nämna några. Dessa olika områden har i sin tur lagt fokus på olika 
faktorer som är avgörande för att få fram sina resultat.  

2.1 Förklarande termer - Det kan vara gynnande för musikern att förstå vad forskningen handlar 
om i kapitel 3 och 4 av denna rapport. Här nedan finns exempel på viktiga medicinska och 
psykologiska inriktningar som  använder sig av musik inom vården. 
- Musik och demensrelaterad *afasi - försämrad förmåga att använda, förstå och läsa språk på 

grund av skada på hjärnan. Syftet är att förbättra patientens språkhantering.  
- Musiken påverkan på hjärnans *neuroplasticitet - benämning på de ändringar som sker i hjärnans 

organisation som resultat av erfarenhet. Syftet är att hitta hur vår hjärna förändras av musik. 
- Musikens påverkan på *limbiska systemet: Djupt nerbäddad i hjärnbalken. Består av flera viktiga 

delar i hjärnan som spelar in i människans känslostimulans och minne.  
Andra delar som kan vara bra att förstå är att majoriteten av forskningen på hjärnan har observerats 
genom *MRI och *DT-Röntgen. Båda dessa metoder har använts för att kunna observera hjärnans 
respons på musik. 
 Det finns även andra aspekter som är mer svårtolkade, men ändå relevanta, att ta i beaktning vid 
sådan här forskning: Kulturella, filosofiska och sociala aspekter som även de påverkar teorierna 
som finns som kan vara avgörande för vilken slags musik som faktiskt har en fysiologisk inverkan 
på lyssnaren (MacDonald, Kreutz & Mitchell, 2012, s. 27-29). 

2.2 Teorier - Det finns en outtalad självklarhet till att människan påverkas av den musik som denne 
lyssnar på. Det vi väljer att lyssna på är en subjektiv återspegling av det vi känner, eller som vi vill 
känna, i stunden. Det är antingen en enskild upplevelse eller så kan den vara en gemensam sådan 
som hjälper lyssnaren att tolka världen runt omkring sig (Ternhag, 2009, s. 28). 
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Den mänskliga kroppen påverkas av hjärnan och hjärnan påverkas av musiken vi lyssnar på. Det 
finns ett flertal teorier inom området, men på grund av rapportens begränsning kommer rapporten 
främst fokusera på teorierna inom: 
*Musik som smärtlindring 
*Musik som ångestdämpande 
*Musik som terapeutisk form 
Den mänskliga uppfattningsförmågan grundar sig i forskningen av hjärnan. Det finns teorier som 
talar för att svaren på frågorna inom ämnet finns i hur den mänskliga hjärnan påverkas av hur vi 
lyssnar- och vad vi lyssnar på. 

3. Metod  

Resultatet i studien bygger på en litteratursökning inom området samt en implementering av 
strukturerat musik-lyssnade i vardagen. 
I litteratursökningen har fokus riktats mot avhandlingar inom medicin eftersom majoriteten av den 
aktuella forskningen har medicinvetenskap som inriktning. Forskningen inom ämnet är spridd och 
djuplodande inom olika medicinska områden så fokus har legat på att hitta inriktningar och 
undersökningar som är relevant för studien. Materialet som använts är vetenskaplig litteratur och 
avhandlingar inom ämnet.  
 Information har hämtats som berör hjärnans funktioner och påverkan vid musiklyssnande, 
musikens implementering på individens psykiska - och fysiska hälsa och det emotionella 
förhållandet mellan individen och musiken. 
  
 Enkätstudien ska försöka återskapa testresultat som är baserade på *ESM-studier (MacDonald, 
Kreutz & Mitchell, 2012, s. 408-409). Detta för att dels kunna stärka resultat och även för att hitta 
samband mellan forskningen och aktuell studie. 
Implementeringsprocessen består av tre delar, en enkätbaserad undersökning som följs av en 
lyssningsperiod där deltagarna lyssnar på eget valt musikstycke 2ggr/dag som sedan avslutas med 
att deltagarna ännu en gång besvarar enkäten som användes i början av implementeringen. 
Anledningen till att de fick välja en egen låt/komposition var för att de skulle ha en emotionell 
koppling till verket i fråga för att förhoppningsvis generera resultat som påminner om forskning 
som har gjorts av S.L. Beck på cancerpatienters smärtnivåer före och efter lyssnande på egen utvald 
musik (MacDonald, Kreutz & Mitchell, 2012, s. 232). Under de tre veckorna så fanns sporadisk 
kontakt med deltagarna för att kontrollera att de hängav sig uppgiften efter bästa förmåga. Då testet 
kommer att ske i deltagarnas vardag under en längre period så förutsätts att det kommer bli något 
tillfälle då deltagarna missar att lyssna på sin låt. Detta kommer inte att påverka resultatet så länge 
de bibehåller en kontinuerlig lyssning under majoriteten av testet.  

Enkäten (se bilaga B) är utformad med 10 frågor som är skalenliga med 5 alternativ för varje fråga, 
förutom fråga 10 som är en individuell fråga för deltagarna. Frågorna är baserade på den studie som 
Blood och Zatorres utförde 2001. Studien är utformat för att stimulera det *neurologiska 
belöningssystemet (MacDonald, Kreutz & Mitchell, 2012, s 16). Deltagarna fick svara på enkätens 
tio frågor och sedan skicka tillbaka sina svar. Resultatet har sammanställts på en poängskala som 
presenteras i ett stapeldiagram.  
 Gruppen bestod av tio personer där ena hälften är män och andra hälften är kvinnor i åldrarna 
20-30 år. Det uppstod ett bortfall från en av deltagarna sent in i projektet och då det inte fanns 
möjlighet att ersätta deltagaren så är resultatet baserat på nio deltagare (se Bilaga C). Testgruppen 
valdes ut inom ramarna att halva gruppen skulle vara män och den andra hälften skulle vara kvinnor 
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i åldersgruppen 20-30 år. Gruppens deltagare har skilda bakgrunder i fråga om social status, 
arbetsliv och intressen vilket jag tror kan generera intressanta resultat.  
  
Detta var ett effektivt sätt för att återskapa liknande resultat som redovisats av tidigare forskning 
inom ämnet. Gruppens deltagare hade ingen kontakt med varandra och de var väl införstådda med 
uppgiften och dess inriktning.  
 Dessa tillvägagångssätt är de effektivaste metoderna som finns att tillgå med i förhållande till 
tidsplan och utförande för det här projektet. Nackdelen med min metod är att det är svårt att utröna 
om resultatet i enkäten är påverkat av musiken eller om det bara är en av många faktorer, som 
exempelvis en lugnare period för deltagaren, som spelat in i resultatet. 
 Det finns andra metoder som troligtvis hade kunnat bidra med ett mera detaljerat resultat, såsom en 
kontrollerad testgrupp eller omfattande efterforskning på specifika områden såsom biologiska 
markörer till exempel. Ett annat sätt att få ett resultat som talar för att implementering av musik i 
hälsosyfte är gynnsamt vore att forska djupare i kulturella och sociala grenar hos olika 
samhällsgrupper. 

4. Resultat 

 Det finns två delar av lyssnarens upplevelse av ny musik, musikens yta och under musikens yta 
(Bastian, 2004, s. 126-131). Konceptet talar för att musikens inflytande på individen är delat och 
kräver sociala förutsättningar och kulturell bakgrund för att känna hängivelse till det som lyssnas 
på. Detta talar mer för att det är svårt att koppla större grupper till terapeutisk implementering med 
specifikt utvalda verk. Det finns studier på större grupper av människor som stödjer detta, men 
resultaten i dessa studier har varit för varierade för att kunna säkerställa att musiken har den 
påstådda påverkan som studierna föreslår (MacDonald, Kreutz & Mitchell, 2012, s 120-121). Det 
som har kunnat konstaterats är att musikrelaterade aktiviteter, såsom dans och körsång, har haft en 
bidragande faktor till att stärka sociala förhållanden och detta har samtidigt resulterat i bättre 
hälsoförhållanden i grupperna (MacDonald, Kreutz & Mitchell, 2012, s. 35).  

 Musik är inte begränsad till någon specifik del av hjärnan. Vid lyssning så påverkas hjärnan subtilt 
i varenda del (se Bilaga D) som finns dokumenterad (Fagius, 2015, s.77). Det finns omfattande 
fysiologiska forskningar som klargör om vad som händer i kroppen när individen lyssnar på musik 
som denne föredrar. Att lyssna på behaglig musik frisätter ämnet dopamin vilket i sin tur kan agera 
som ett antidepressivt medel (Chicago Ideas, 2015). 
Musiklyssnande reducerar bland annat ämnet kortisol, ett hormon som utsöndras vid stress och som 
i större doser är giftigt för kroppen (Chicago Ideas, 2015). 
Det finns ett ämne som frigörs vid lyssnande av ledsam musik som heter prolaktin som fungerar 
som ett tröstande hormon (Fagius, 2015, s. 164). Produktionen av hormoner som främjar 
immunförsvaret ökar vid lyssning av musik (Chicago Ideas, 2015) 
Musik används för att reglera hormoner och skapa sinnesstämning hos individen precis som droger 
gör (Chicago Ideas, 2015). 
Fysiologiskt så återkommer forskningsgrupper ofta till två ämnen; *serotonin och *dopamin. Båda 
dessa ämnen spelar en avgörande roll för människans välmående och känslor (TEDx Talks, 2018). 
Ämnet utsöndras bland annat i kroppen när vi känner glädje, upphetsning och vid lyssning av musik 
som vi föredrar (Fagius, 2015, s. 187). 
  
Ett sätt att försöka hitta musik som har en positiv effekt på en lyssnare är att mäta alfavågor i 
hjärnan. Att mäta *alfavågor är ett betydligt billigare och praktiskt effektivare sätt att få fram 
resultat som kan bidra för att hitta musik som skapar ett hälsosamt stimuli (TEDx Talks, 2018). 
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Dock så begränsas urvalet av musik till endast neurologiska ståndpunkter. De talar inte om vad 
musiken gör emotionellt eller psykologiskt med lyssnaren enligt neurologen Alan Harvey (TEDx 
Talks, 2018). 

Att förstå vilken sorts musik som fungerar för vilken typ av emotionell koppling på subjektiv nivå 
är viktigt för att kunna fastställa en funktionell implementation (Chicago Ideas, 2015). Exempelvis; 
varför lyssnar en person som lider av sorg eller depression på ledsam musik? Oftast så finns det en 
koppling hos individen och musiken som ger en känsla av förståelse hos lyssnaren (Chicago Ideas, 
2015).   

Ämnet musikmedicin och musikterapi implementerar inspelad musik inom ett brett område inom 
sjukvården i syfte att förhöja, rehabilitera och främja patienters tillstånd (MacDonald, Kreutz & 
Mitchell, 2012, s 41). Det finns förhållandesätt 
inom ämnet som tar med viktigas aspekter som 
kopplar musiken och individen, som exempelvis 
i Triangeln för konst/hälsa (se figur 4.1). 
Triangeln finns till för att tolka och tydliggöra 
för individers och gruppers behov och koppling 
till musiken (MacDonald, Kreutz & Mitchell, 
2012, s 79).        
Detta är dock inte ett faktum som garanterar 
önskade resultat vid implementering. Triangeln 
agerar som ett verktyg för att analysera metoder 
och förhållanden.         

                                                     Figur 4.1 - Key dimensions of arts/health triangle 

Behandling som innefattar musik-implementering struktureras runt teoretiska mallar (se figur 4.2) 
för att kunna klargöra om vilka faktorer som är viktiga för patientens läkeprocess. Mallen förklarar 
förhållandet mellan musik, lyssnaren/utövaren och funktionen som musiken har. Det som spelar in 
kan vara situation, verkets betydelse och syfte att aspirera mot med ordinerad behandling.  
Exempelvis så har musik och hälsa ett annorlunda förhållande i mallen som är mer fokuserat på 
kroppen och individen.    
 Det finns inga resultat som talar för att musiken är ett läkande medie bara i sig. Det som fastställs 

är att musiken har en påverkan på kroppen och 
sinnet, men hur eller varför är fortfarande delade 
åsikter om. Anledningen att åsikterna är delade 
bland forskare på området är för att det innefattar 
för många subjektiva intryck som är svåra att 
mäta på ett vetenskapligt korrekt sätt 
(MacDonald, Kreutz & Mitchell, 2012, s. 7). Av 
de studier som är utförda inom ämnet så talar 
resultaten för att musiken har en positiv inverkan 
på personer som deltar i musikaliska aktiviteter. 
Jämförande mellan de som deltar i någon form av 
musikalisk aktivitet regelbundet och de som inte 
gör det har fått resultat som talar för att den 
tidigare nämnda gruppen upplever en  

Figur 4.2 - Theoretical model for Health musicking.    
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bättre livskvalité och hälsotillstånd (MacDonald, Kreutz & Mitchell, 2012, s 91). 

              
  Neurologen David Levitin talar för att bättre hälsa med hjälp av musik handlar om att lägga ner 
tillräckligt med arbete för att få ett bra resultat (Chicago Ideas, 2015). För att kunna främja läkande 
så är det viktigaste som spelar in att lyssnaren exempelvis får bygga upp en spellista med musik 
som denne har valt (Chicago Ideas, 2015). 

När man lyssnar på musik så försätts våra hjärnor i en förväntansfull lyssningsfas, även kallad 
*limbisk kontrastverkan av musikvetaren David Huron. Denna fas sätter hjärnan i ett spänningsläge 
som sedan frisläpper dopamin när förändringar sker i låten som vi inte förväntar oss ska ske 
(Fagius, 2015, s. 170). Metoden används ofta inom popgenren (The Science of Everything, 2016). 

Musiken har en position i samhället i dag som på vissa ställen talar för att den bidrar till bättre hälsa 
inom olika grupper. De senaste årtiondet så har etablering av musicerande inom såväl fängelsevård, 
körverksamhet för hemlösa och i flyktingförläggningar blivit en bidragande hälsoaspekt för interner 
och flyktingar (MacDonald, Kreutz & Mitchell, 2012, s 87).  

Även inom psykologin så finns det resultat som talar för att musik har en positiv inverkan på 
patienter. I en studie från år 2000 så fick en testgrupp om 11 personer i åldrarna 10 till 38 år 
genomgå en *FMT-studie (funktionsinriktad musikterapi). Gruppen bestod av individer med 
motoriska och psykologiska nedsättningar. Syftet med studien var att se om musik kunde skapa 
motivation hos testgruppen och främja motorik, koncentration och självkänsla. Musiken som 
användes var självvald av deltagarna. Resultatet talade för att majoriteten av testgruppen hade 
förbättrade förutsättningar efter testet och enligt deltagarna själva så uppfattade de att musiken var 
den bidragande faktorn (Bülow & Andersson, 2000, s. 12). 

 Om det finns skadlig musik finns inget 
dokumenterat som talar för att en 
lyssnare kan skadas av att lyssna på 
specifika musikstycken. Det som finns 
dokumenterat är bevis för att musik kan 
skapa obehag hos lyssnaren och att detta 
i sin tur kan skapa försämrade 
serotoninnivåer och förhöjda 
*noradrenalin-nivåer vilket blir 
resultatet av en psykologisk stress 
respons. Ett av dessa exempel 
innefattade en testgrupp som fick lyssna 
på ’’Threnos’’ av Krzysztof Penderecki 
(MacDonald, Kreutz & Mitchell, 2012, s 
464-465). 

 Resultatet från enkätstudien har 
genererat blandade resultat (se fig. 4.3). 
Stressnivåerna är räknade i poäng på en 
skala från 0 till 50. Låga värden är små                            fig 4.3 - Enkätresultat Före/Efter 
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Resultat - Enkätstudie

DELTAGARE 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Före 40 30 30 30 23 40 33 30 28

Efter 30 30 19 18 30 30 30 19 20

St
re

ss
ni

vå
er

 

0

50

Deltagare
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fråga 1: Hur ofta upplever du att stress påverkar 
dig i din vardag? 

1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. 
Nästan jämnt


Fråga 2: Hur långa perioder upplever du stress 
som längst? 

1.  Mindre än 1h/veckan  2. 1-3h/veckan  3. 4-6h/
veckan  4. 7-10h/veckan  5. Mer än 10 h/veckan


Fråga 3: Hur ofta ger du dig själv utrymme att få 
en lugn stund/stressfri miljö? 

1. 15-30 min/dag  2. 30-60 min/dag  3. 1-2h/dag   4. 
3-5 h/dag   5. Mer än 5 h/dag


Fråga 4: Upplever du fysiska symptom vid 
stress, exempelvis magkramper, tinnitus, 
illamående, huvudvärk, annat? 

1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. 
Nästan jämnt

 
Fråga 5: Hur ofta upplever du att stress påverkar 
din koncentrationsförmåga? 


1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. 
Nästan jämnt


Fråga 6: Hur ofta upplever du att ditt minne 
påverkas av stress? Ex: glömt nycklar, ärenden, 
plånbok etc. 

1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. 
Nästan jämnt


Fråga 7: Hur ofta upplever du att din fysiska ork 
påverkas av stress? 

1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. 
Nästan jämnt

 
Fråga 8: Hur ofta påverkas din sömn av stress? 


1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. 
Nästan jämnt


Fråga 9: Hur ofta upplever du att ditt humör 
påverkas av stress? 

1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. 
Nästan jämnt
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stressnivåer och höga värden är höga stressnivåer. Sju av nio deltagare har upplevt ett förbättrat 
stressförhållande efter uppgiften genomförts. De upplevde att uppgiften hade bidragit till ett bättre 
förhållningssätt när det kommer till stressande moment som uppstod i vardagen. De sju som hade 
förbättrat sitt resultat hade gjort en så påtaglig förändring i deras bedömningsvärden att det är svårt 
att bara se perioden som lugnare. 

 En av deltagarna upplevde ingen skillnad i sina stressförhållanden. Deltagaren kommenterade 
med att denne inte hade upplevt att det varit något annorlunda i dennes vardag eller att han skulle ha 
missat att göra sin uppgift.                                                                                     

En av deltagarna upplevde förvärrade stressförhållanden efter att perioden hade utlöpt. Dock så 
kommenterade deltagaren med att det uppstod många oförutsedda händelser under lyssnings-
perioden som skapade mer stress än vanligt. Deltagaren upplevde att det var svårt att få tillfälle att 
kunna ta till sig uppgiften efter de kriterier som angivits. Detta resulterade i att deltagaren blev ännu 
mer stressad då denne skulle lyssna på sitt verk. Trots detta så var deltagarens uppfattning att 
lyssnandet hade haft en viss positiv inverkan till dennes stressnivåer.  

Två av deltagarna har uttryckt intresse om att fortsätta med uppgiften för att se om en längre tids 
exponering kan förbättra deras situation. 

5. Analys 

Det finns en brist på resultat inom ämnet som talar för att det kommer att ta en tid innan musik kan 
bli ett fastställt ’’läkemedel’’ men som läkande medie så verkar musik ha en omfattande funktion. 
Det finns många inriktningar att ta del av och jag kan uppfatta att detta kan skapa svårigheter för 
musiker och kompositörer. Vilken inriktning ska man arbeta mot? För att svara på den frågan så tror 
jag att behovet av en läkare eller psykolog som kan agera som rådgivare och konsulent mot området 
man vill sätta sig in i kan vara nödvändigt. Så som jag bedömer detta är att förhållandet inte skiljer 
sig mycket från det som musikern har med en producent. 
 Det är som sagt många områden som jag inte har haft möjlighet att ta i beräkning i min rapport, 
som exempelvis sociala eller kulturella aspekter som spelar in vid lyssning. Eller inriktningar mot 
sjukdomar som kräver en djupare förståelse och utbildning för att förstå, som till exempel 
cancervård. Dock så kan dessa aspekter ses som en oförutsedd del i skapandeprocessen om man ska 
jämföra med vad som faktiskt blir populärmusik och inte. Förhållandet mellan musik och hälsa 
handlar kanske helt enkelt om vad som fungerar musikmässigt i stunden för specifika grupper. om 
man ska försöka att skapa musik för hälsofrämjande syfte så bör man ha en insikt om vad subjektivt 
lyssnande faktiskt innebär. Vad är det som spelar in vid lyssnande? Hur relaterar individen till 
musik? Vilken musik talar till vilken känsla? Dessa filosofiska frågor bör ställas med medicinska 
frågor, såsom vad händer i kroppen när jag lyssnar på musik som gör mig lycklig?  
 Av de blandade resultat som jag fått med min enkätstudie så funderar jag över om det är 
funktionellt att implementera musik som terapi för vardagsstress. Majoriteten av deltagarna 
upplevde ett positivt intryck av uppgiften och de fick även ut ett gynnsamt resultat som talar för att 
teorin stämmer. Dock så är det svårt att tolka om det var lyssnandet som var den definierande 
faktorn för deltagarnas resultat eller om det var flera faktorer som spelade in. Ska jag jämföra 
resultaten med tidigare försök inom området så anser jag att det presenterar ett liknande resultat 
som i exempelvis Bülow och Anderssons studie angående musikterapi där de flesta deltagarna 
upplevde klara förbättringar och påpekade även att studien var en bidragande faktor till deras 
välmående (Bülow & Andersson, 2000, s. 8). Nackdelen av detta är att resultatet inte går att stärka i 
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fråga om vetenskaplig trovärdighet då majoriteten av resultaten tolkas från intervjuer med 
deltagarna. Det finns för många unika faktorer som gör detta omöjligt. Som exempel kan vara att 
deltagarna under perioden hade en lugnare period än innan försöket och detta kom med i resultatet. 
Dock så talar resultatet för att något har gynnat deltagarna under lyssningsperioden. Vissa av 
deltagarna har kommenterat att övningen var det som bidrog mest till deras förbättrade sinnesro och 
att de skulle försöka fortsätta med övningen för egen del.   

6. Diskussion 

Jag känner att jag ska börja med ett uttalande om att jag endast har skrapat på ytan när det kommer 
till ämnet musik och hälsa. Det finns inriktningar och aspekter som jag inte har inkluderat i den här 
rapporten då jag upplever att jag ändå inte hade kunnat få med allt. Men då den här rapporten är 
riktad mot musiker som skriver låtar så upplever jag ändå att jag har fått med många viktiga 
nyckelstenar som kan förändra synsättet på hur musikern skapar sina verk. Fokus har legat på stress, 
ångest och depression då jag tolkat dessa psykologiska aspekter som väldigt påtagliga i samhället 
men smärta och neurologiska aspekter har på ett naturligt sätt vävts in i rapporten och förtydligat 
faktum om människan; Kroppen och sinnet är sammankopplade på många komplicerad sätt. 

Resultatdiskussion 6.1: Att konstatera att det finns en musikrelaterad bot mot stress, depression 
och ångest skulle jag säga är vågat som bäst. Under det här projektets gång så har jag fått insikt i 
teorier som talar för att det finns bruksområden där kompositören kan ta del av ämnet utan att 
behöva utbilda sig inom medicin eller psykologi.  
 Jag ser ingen motsättning till att musiker inte skulle kunna skriva musik i syfte att främja individers 
hälsa. Som exempel så talar neurologer som Allan Harvey om att musik bör implementeras mer som 
ett hjälpmedel och att forskningen bör få mer stöd då det finns mycket kvar att upptäcka (TEDx 
Talks, 2018). Anledningen till att jag uppfattar Harveys åsikt som definierande är för att han är 
musiker själv. Han blandar sin passion för vetenskap och konstform och banar väg för kreativa idéer 
som han sedan kan konstatera med hjälp av empiriska bevis. 

För att svara på min fråga angående komponerande av musik efter mallar så tolkar jag, grundat på 
resultatet i min studie, att det med sannolikhet går att medvetet skapa musik i syfte att främja hälsan 
hos lyssnaren. Om skaparen tar några av de avgörande faktorerna inom forskningen i sina 
beräkningar, såsom musiksmak, tempo, harmoni och känslomässig innebörd i texten, så talar 
mycket av forskningsresultaten för att lyssnaren ska få en positiv fysiologisk reaktion. 

För att svara på min fråga om vi mår bättre av att lyssna på musik. Ja, det mesta av den forskning 
som jag har hittat talar för att vi mår bättre fysiologiskt och psykologisk av den musik vi väljer att 
lyssna på. Därför ser jag att jag inte tror att musiken bara domnar bort stressnivåer utan förbättrar 
lyssnarens hälsa. Detta förutsatt att lyssnaren lyssnar på musik som denne har valt själv och som 
valts ut på egen hand. 

Metoddiskussion 6.2: Jag bedömer att metoderna som jag har använt mig av i mitt projekt har varit 
de bäst lämpade för uppgiften. Litteraturstudien har förtydligat ämnet och dess omfattning på ett 
konstruktivt sätt.  Bristen med min enkätstudie är att jag inte har kunnat observera deltagarn. En 
annan brist med studien är att den inte innefattar flera faktorer än deltagarnas stressnivåer. Frågorna 
är utformade för att subjektivt bedöma deras stresskänsla före och efter implementering. Den tar 
inte upp övriga element som kan spela in i resultatet. I min enkätstudie så har jag fått fram ett 
resultat som talar för en påtaglig skillnad för deltagarna före och efter studien. 
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Slutsats 6.3:Det kanske är så att intresset bland musiker är så lågt att det inte är värt att försöka 
involvera dem i forskningen. Men då återstår ju frågan om varför musikern skriver musik. Är 
musikerns roll helt enkelt frånkopplad ämnet för att det kreativa inte berör hälsa och välmående på 
ett medvetet plan? För musiken som lyssnaren väljer att lyssna på påverkar ju lyssnaren fysiskt och 
psykiskt?  
Är det så att om kompositören i fråga lägger för mycket vikt vid syftet till vad denne skapar, finns 
det då en risk för att resultatet blir det motsatta? Detta är frågor som uppstår hos mig. 

Dessa vetenskapliga delar om hälsan och musik är sällan, om aldrig, i fokus när musikern 
komponerar ett verk. Anledningen är att musikern har nästan aldrig bruk för - eller intresse av - att 
ha dessa data som en del av sitt konstnärliga skapande. Dels så finns det ju inget behov av det. Dels 
så har musikern inte kunskap om vad musiken gör med lyssnaren ur en hälsoaspekt. Så det dras en 
skiljelinje mellan musiker och forskare på grund av just detta. Båda spelar en viktig roll för 
lyssnaren men det finns sällan en medveten dialog mellan dessa tre parter. Men vad skulle ske om 
det fanns ett större samarbete mellan musikern och forskaren? Skulle detta förändra hur vi brukar 
musik idag? Jag tror det. En av anledningarna är för att syftet med skapandet skulle få en djupare 
funktion hos musikern. 

Jag upplever ändå att det finns material i den här rapporten som kan fungera som en utgångspunkt 
för musiker och kompositörer att börja involvera sig inom musik och hälsa. Till exempel så talar 
tidigare teorier, fysiologiska resultat och även min enkät för att musiken främjar människans 
fysiologiska respons på ett positivt sätt. Det som händer när vi lyssnar är nödvändiga vid läkning 
och för att skapa glädje. Det svåra är ju dock att ta de emotionella aspekter som lyssnaren behöver 
för att skapa en koppling till verket.  
Tar man de subjektiva aspekterna, såsom lyssnarens preferenser, och framställer ett verk efter dessa 
bestämmelser och sedan implementerar verket under en viss tid så är det inte omöjligt att lyssnaren i 
fråga skulle få en positiv hälsoupplevelse. Detta förutsatt att lyssnaren försöker att skapa en rutin för 
sitt lyssnande som fungerar för denne. Det svåra är ju dock att ta de emotionella aspekter som 
lyssnaren behöver för att skapa en koppling till verket. Det finns för lite resultat som talar för att 
specifikt utvalda former av musik kan hjälpa en större grupp. Tar man och fokuserar på enskilda 
personer i mindre grupper och fastställer vad de har för lyssningspreferenser så kan resultaten tala 
för en främjande påverkan. Skapar musikern och lyssnaren en dialog mellan varandra så kan 
relevanta faktorer fastställas för att kunna göra musik till ett medvetet läkande medie. 
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Bilaga A - Läkemedelsstatistik 2016 - 2017 
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Statistikdatabasen_2019-01-07 17_50_51

Läkemedelsstatistik

År Läkemedel Region Kön Ålder Recept/1000 invånare Befolkning

2017 Antidepressiva Riket Män 085+ 448,08 5013347

2017 Antidepressiva Riket Kvinnor 085+ 851,50 4981806

2017 Antidepressiva Riket Båda könen 085+ 649,15 9995153

2017 Lugnande och ångestdämpande medel Riket Män 085+ 203,23 5013347

2017 Lugnande och ångestdämpande medel Riket Kvinnor 085+ 371,40 4981806

2017 Lugnande och ångestdämpande medel Riket Båda könen 085+ 287,05 9995153

2017 Sömnmedel och lugnande medel Riket Män 085+ 359,86 5013347

2017 Sömnmedel och lugnande medel Riket Kvinnor 085+ 626,40 4981806

2017 Sömnmedel och lugnande medel Riket Båda könen 085+ 492,71 9995153

2017 Sömnmedel och lugnande medel, exkl. melatoninRiket Män 085+ 317,03 5013347

2017 Sömnmedel och lugnande medel, exkl. melatoninRiket Kvinnor 085+ 578,94 4981806

2017 Sömnmedel och lugnande medel, exkl. melatoninRiket Båda könen 085+ 447,57 9995153
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Statistikdatabasen_2019-01-07 17_51_02

Läkemedelsstatistik

År Läkemedel Region Kön Ålder Recept/1000 invånare Befolkning

2016 Antidepressiva Riket Män 085+ 437,91 4930966

2016 Antidepressiva Riket Kvinnor 085+ 834,86 4920051

2016 Antidepressiva Riket Båda könen 085+ 636,16 9851017

2016 Lugnande och ångestdämpande medel Riket Män 085+ 212,64 4930966

2016 Lugnande och ångestdämpande medel Riket Kvinnor 085+ 385,92 4920051

2016 Lugnande och ångestdämpande medel Riket Båda könen 085+ 299,18 9851017

2016 Sömnmedel och lugnande medel Riket Män 085+ 360,23 4930966

2016 Sömnmedel och lugnande medel Riket Kvinnor 085+ 628,74 4920051

2016 Sömnmedel och lugnande medel Riket Båda könen 085+ 494,33 9851017

2016 Sömnmedel och lugnande medel, exkl. melatonin Riket Män 085+ 325,26 4930966

2016 Sömnmedel och lugnande medel, exkl. melatonin Riket Kvinnor 085+ 591,72 4920051

2016 Sömnmedel och lugnande medel, exkl. melatonin Riket Båda könen 085+ 458,34 9851017
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Bilaga B - Enkät 
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Enkät 

Ett stort tack från mig till dig för att du deltar i projektet jag för nuvarande ska examineras i! Syftet 
är enkelt - du ska bara besvara frågorna genom att FETA TILL SVARET som passar in på dig. När 
du har gjort detta så skickar du tillbaka formuläret till mig och börjar sedan att lyssna på din utval-
da låt, som instruerats, under tre veckors tid. De enda premisserna som gäller för detta är att du 
ska ta dig tid att lyssna på låten utan att störas minst 2 gånget om dagen! Det betyder att du mås-
te ge dig själv utrymme under din dag för detta. Bara lyssna - inget annat. 

 Kort om projektet - som du kommer att bli varse i formuläret - är att det handlar om stress i var-
dagen. Det är inget mer än en mätning före och efter utförande av de tre veckorna. När de tre 
veckorna är över så kommer du att få svara på en enkät till och sen är det klart. 

 Det är bara du och jag som kommer att ha koll på vad du har svarat, och vem du är är fullständigt 
konfidentiellt i min rapport. Det enda jag kommer att använda mig av är statistiken. Så fyll i rap-
porten så fort du får tillfälle och skicka tillbaka till mig.  


Fråga 1: Hur ofta upplever du att stress påverkar dig i din vardag? 

1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. Nästan jämnt


Fråga 2: Hur långa perioder upplever du stress som längst? 

1.  Mindre än 1h/veckan  2. 1-3h/veckan  3. 4-6h/veckan  4. 7-10h/veckan  5. Mer än 10 h/veckan


Fråga 3: Hur ofta ger du dig själv utrymme att få en lugn stund/stressfri miljö? 

1. 15-30 min/dag  2. 30-60 min/dag  3. 1-2h/dag   4. 3-5 h/dag   5. Mer än 5 h/dag


Fråga 4: Upplever du fysiska symptom vid stress, exempelvis magkramper, tinnitus, illamå-
ende, huvudvärk, annat? 

1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. Nästan jämnt

 
Fråga 5: Hur ofta upplever du att stress påverkar din koncentrationsförmåga? 


1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. Nästan jämnt


Fråga 6: Hur ofta upplever du att ditt minne påverkas av stress? Ex: glömt nycklar, ärenden, 
plånbok etc. 

1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. Nästan jämnt


Fråga 7: Hur ofta upplever du att din fysiska ork påverkas av stress? 

1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. Nästan jämnt

 
Fråga 8: Hur ofta påverkas din sömn av stress? 


1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. Nästan jämnt


Fråga 9: Hur ofta upplever du att ditt humör påverkas av stress? 

1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. Nästan jämnt


Fråga 10: Har du ett musikstycke/musikverk som du känner att du kan lyssna på för att var-
va ner? Vad heter verket och vem är artist/kompositör? 



Bilaga C - Resultat Enkätundersökning 
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Resultat - Enkätstudie

DELTAGARE 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Före 40 30 30 30 23 40 33 30 28

Efter 30 30 19 18 30 30 30 19 20

St
re

ss
ni

vå
er

 

0

50

Deltagare
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fråga 1: Hur ofta upplever du att stress påverkar 
dig i din vardag? 

1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. 
Nästan jämnt


Fråga 2: Hur långa perioder upplever du stress 
som längst? 

1.  Mindre än 1h/veckan  2. 1-3h/veckan  3. 4-6h/
veckan  4. 7-10h/veckan  5. Mer än 10 h/veckan


Fråga 3: Hur ofta ger du dig själv utrymme att få 
en lugn stund/stressfri miljö? 

1. 15-30 min/dag  2. 30-60 min/dag  3. 1-2h/dag   4. 
3-5 h/dag   5. Mer än 5 h/dag


Fråga 4: Upplever du fysiska symptom vid 
stress, exempelvis magkramper, tinnitus, 
illamående, huvudvärk, annat? 

1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. 
Nästan jämnt

 
Fråga 5: Hur ofta upplever du att stress påverkar 
din koncentrationsförmåga? 


1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. 
Nästan jämnt


Fråga 6: Hur ofta upplever du att ditt minne 
påverkas av stress? Ex: glömt nycklar, ärenden, 
plånbok etc. 

1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. 
Nästan jämnt


Fråga 7: Hur ofta upplever du att din fysiska ork 
påverkas av stress? 

1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. 
Nästan jämnt

 
Fråga 8: Hur ofta påverkas din sömn av stress? 


1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. 
Nästan jämnt


Fråga 9: Hur ofta upplever du att ditt humör 
påverkas av stress? 

1. Inte alls   2. Ibland   3. Ofta   4. Mycket   5. 
Nästan jämnt
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Bilaga D - Hjärnan på Musik 
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Bilaga E - Projekt Loggbok 

Projekt - Logg 

v. 45 

5/11 Mån: Projektet är igång. Jag har börjat att se över litteraturen som jag hunnit få hem. Väntar 
på en bok fortfarande. 


6/11 Tis: Jag har hunnit att markera sidor i litteraturen som kan vara av intresse. Har även börjat 
att skissa på en enkät.


8/11 Tors: Jag har hittat en del videos på Youtube med föreläsningar om musikens påverkan på 
hjärnan och kroppen. Kan bli en bra källa.


v. 46 

14/11 Ons: Jag har fått all litteratur som jag tror att jag kan få användning för under projektet. 
Börjar notera och märka ut relevant fakta.


15/11 Tors: Jag har ändrat min titel på projektet från musik och stress till musik som medicin. 
Sitter


16/11 Fre: Enkäten är klar. Ska nu forma en testgrupp.


v. 47 

19/11 Mån: Jag har hittat fyra deltagare till testgruppen. Jag vill gärna ha fler innan jag skickar ut 
enkäten.

 
20/11 Tis: Jag har börjat skriva på metoden och introduktionen. Är lite osäker på utformning. 
Mallen verkar lite ospecifik. Ska maila handledare framöver.


23/11 Fre: Åtta stycken har meddelat att de kan vara med i enkätstudien.


v. 48 

27/11 Tis: Jag har hittat 10 deltagare och enkäten är utskickat till testgruppen. De är väl förstådda 
med uppgiften och vet om att de kan avsluta studien när de vill.


29/11 Tors: Jag har hittat ett studier som fokuserat på musikens funktioner på självkänslan. Kan 
vara så att det finns något i den som kan vara av faktavärde.

 
30/11 Fre: Jag har fått alla enkäter från deltagarna. De har fått instruktionerna och de är väl 
införstådda med att de kan avsluta studien när de vill.


v. 49 

3/12:  Jag har presenterat mig för min handledare via Jmail för att berätta att projektet är igång. 
Jag har även frågat angående bloggforumen. Verkar inte som att de har inkluderat dem alls i 
någon av föreläsningarna. 


5/12 Ons: Jag har skrivit ner en del av de studier som jag hittat i litteraturen i mitt resultat som kan 
vara bidragande. Är väldigt mycket att sålla ut.


6/12 Tors: Jag har hört av mig till gruppen för första gången för att se om de har utfört uppgiften.


�20



7/12 Fre: En av studiegruppens deltagare har hoppat av. Han hade inte möjlighet att ta del av 
uppgiften. Jag ska se om jag kan hitta någon annan att ersätta honom. Jag har inte hört från min 
handledare om att han mottagit mitt mail.


v. 50 
  
10/12 Mån: Jag har börjat att utforma det första kapitlets delar. Bakgrunden, motiveringen och 
syftet är skrivet. Jag ska ha omfattning, bidrag och översikt klara i veckan. Är lite fundersam om 
vad som är skillnaden mellan översikt och omfattning.

 

12/12 Ons: Jag har hört av mig till deltagarna för andra gången. Det verkar som att de är hängivna 
uppgiften och att det går bra för dem. Inga fler bortfall så det känns bra.


15/12 Lör: Jag har börjat arbeta med kapitel 2 i rapporten. Jag har två underrubriker klara med 
kapitel två. Det känns lite som upprepning att skriva om tidigare forskning i bakgrunden och 
sedan i kapitel två. Men det är väl fördjupning helt enkelt.


16/12 Sön: Introduktionskapitlet är så klart som det kan bli i nuläget. Kommer att ändra det 
eftersom om det behövs.


v. 51 

17/12 Mån: Kontaktat min handledare för att berätta att projektet är igång. Jag har även börjat 
skriva på Metodkapitlet. 


18/12 Tis: Jag har hört av mig till deltagarna nu för att meddela att deras lyssningsperiod är över. 
De har fått enkät nummer två och jag har bett dem att skicka tillbaka enkäten så fort de har 
möjlighet. De har även fått kommentera uppgiften. Dessa kommentarer kommer jag att använda i 
mitt resultat och i min diskussion.


20/12 Tors: Jag har fått tillbaka enkäten från alla i testgruppen nu. Jag ska utforma diagrammet 
som ska förklara resultatet. Det verkar ha gynnat de flesta av deltagarna. 


v. 52 

24/12 Mån: Jag har fyllt på introduktionskapitlet med lite om enkätstudien.


26/12 Ons: Metodkapitlet börjar bli klart tror jag. Är lite osäker på hur mycket som ska stå med. 


28/12 Fre: Försökte att nå min handledare återigen på Jmail och på hans vanliga mail. Inget svar 
på mina frågor. Jag jobbar vidare. Jag har hittat mallar som ska förtydliga förhållandet mellan 
individen, musik och hälsa. Har tagit med dem i mina resultat.


29/12 Lör: Min handledare hörde av sig igår och sa att han skulle återkomma med svar på 
frågorna under dagen. Metodkapitlet är färdigt. Det kommer väl att bli små ändringar utmed 
projektets gång som med resultatet. 


v. 1 

1/1 Mån: Jag har fixat klart diagrammet med resultatet från enkätstudien och fått med det i mitt 
resulat. 


2/1: Tis: Har inte hört något från Janne igen så jag svarade på hans mail och hoppas att han 
återkommer med svaren på frågorna inom kort. Jag har varit tvungen att göra lite ändringar i min 
metod.

 

3/1 Ons: Jag börjar få klart resultatet i min rapport. Jag har inte hört något från Janne (handledare) 
än.
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4/1 Tors: Skickade ett par frågor via mail till Janne igen. Resultatet är klart. Har kommit igång med 
min analys och diskussion. 


v. 2 

7/1 Mån: Fick svar från min handledare nu. Har även fixat försättsbladet så att det ser ut som det 
ska. 3 bilagor finns med. Ska ha en till utöver den här loggbokföringen. 


8/1 Tis: Ändrade titeln för mitt projekt igen. Nu heter projektet Musikens inverkan på lyssnaren. 
Det återspeglar projektets syfte bättre. Måste försöka hitta en bra underrubrik. 


9/1 Ons: Analysen är klar. Börjar bli klar med min diskussion. Formen på rapporten ser bra ut och 
information går att följa. Ska be om att få den korrekturläst av någon när allt är färdigt.


10/1 Tors: Projektrapporten är inte helt klart. Jag har fortfarande en del kvar i resultatet som jag vill 
utforma bättre. Jag bör vara klar med detta i nästa vecka. Hade min personliga deadline för 
projektet idag men det går ju inte att göra något åt.


v. 3 

14/1 Mån: Rapporten och projektet är klart. Jag har även anmält mig till seminariet för 
redovisning. Jag ska se över rapporten en extra gång innan jag skickar in den. Jag ska även se 
över vad för slags presentationsmodell jag ska ha vid redovisningen.


15/1 Tis: En av bilagorna och resultatet i stapeldiagrammet hade blivit fel när jag infogade filerna i 
rapporten så var tvungen att lösa detta. Trodde att jag skulle ha rapporten klar nu men det verkar 
bli lite senare än tänkt.


16/1 Ons: Har fått min rapport korrekturläst av min flickvän som är mer insatt i studierapporter 
med metod. Känner inte att jag hinner dra detta via min handledare då jag upplever att detta inte 
kommer att besvaras i tid. Jag behöver ändra rätt så mycket i min diskussion och även skriva om 
min abstract. Detta var inte bra. Men jag får se om jag hinner lämna in rapporten innan den 18:e. 
Jag har även mailat min handledare med en fråga.


18/1 Fre : Har suttit och jämfört min rapport med tidigare rapporter inom ämnet och jag är 
förvirrad. Nu är det inte läge att ringa min handledare oavsett så då är det bara att göra om, göra 
rätt. Jag kommer inte att hinna lämna in rapporten idag. 
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