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Bakgrund 
Finns det skäl att tro att musik kan knyta samman barn och föräldrar i livets 
början? Annonsen om medel från forskningsprogrammet Kultur i vården och 
vården som kultur våren 2005 blåste nytt liv i ett slumrande forskningspro-
jekt som länge funnits vid min sida. Som intensivvårdssjuksköterska med 
mångårig erfarenhet av barnintensivvård såg jag en naturlig öppning att för-
ena denna verksamhet med mitt andra kompetensområde, musikvetenskap. 
Det är alltid vanskligt med tvärvetenskapliga studier eftersom forskaren nära 
nog definitionsmässigt jämt är mindre kunnig inom en av disciplinerna. Och 
jag erkänner gärna, i ämnet omvårdnadsforskning är jag mindre uppdaterad 
än inom musikvetenskap där jag har lejonparten av min forskarutbildning. 
Oaktat detta tror jag det en fördel att jag i mitt dagliga arbete både har kon-
takt med den kliniska och sociala verkligheten på sjukhuset och med fors-
karkollegiet på Stockholms universitet där jag också undervisar i ämnet barn 
och musik på Centrum för barnkulturforskning. 

Vilken studie fanns då i mina tankar? Ursprungligen var ambitionen att 
söka applicera några av de positiva erfarenheter som gjorts inom musik- och 
ljudforskning kring fosterstadiet och nyföddhetsperioden till min arbetsplats 
på sjukhuset. Studien skulle mynna ut i ett lättfattligt informationsblad som 
upplyser om fördelarna av sång och musik för nyfödda vilket föräldrar skulle 
kunna ta del av under vistelsen på avdelningen. Men då projekt av det här 
slaget ofta innebär något slags intrång i den sociala kultur som ett sjukhus 
och en vårdavdelning utgör, skulle risken för dogmatism vara överhängande 
så länge förankring saknades hos personalen. I avsikt att få en mer realistisk 
startpunkt och i hopp om att söka få gehör för mina idéer på avdelningen, 
valde jag därför att utgå från det rådande musikklimatet på avdelningen, men 
också från personalens erfarenheter och önskemål inom området. Utgångs-
punkten blev fallstudier från litteraturen och från personalens vardag som 
diskuterades vid möten i grupp och individuellt. Härtill gjordes en enkätun-
dersökning där avdelningens musikkultur kartlades och där personalen fick 
möjlighet att ta ställning till ett preliminärt informationsblad. Den samman-
lagda informationen från personalen har sedan jämförts med rådande forsk-
ning inom området. I motsats till merparten forskning som förenar neonato-
logi och musik är det således sjukvårdspersonalens kunskaper och attityder i 
relation till tidigare forskning som är grundläggande för hur informations-
bladet till föräldrarna utformas. Härmed finns alltså en given startpunkt men 
också en slutpunkt för studien med potentiell räckvidd utöver den avsatta 
tiden för projektet. 

Inom vården torde det vara bekant för de flesta att vi har ett betydligt 
gynnsammare behandlingsklimat om patienten är lugn och trygg. Men jäm-
fört med vuxna och äldre barn verkar källan till harmoni och trygghet vara 
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betydligt mer multifasetterad hos det nyfödda barnet som ännu lever i sym-
bios med modern. Som Kerstin Uvnäs Moberg poängterar blir de flesta am-
mande kvinnor mer avslappnade, lugnare och mindre stressbenägna än under 
andra faser i livet (Uvnäs-Moberg 2005, s. 181-194). En viktig orsak är fri-
sättningen av hormonet oxytocin som också bidrar till underlättandet av mo-
derns bindning till barnet och anpassningen till modersrollen och amningen. 
Härmed uppmuntrar Uvnäs Moberg mödrar att amma sina barn. 

Men vad händer om barnet behöver vårdas i respirator, kuvös eller har 
olika missbildningar som försvårar amning och ett naturligt umgänge? Det 
symbiotiska förhållande som finns mellan spädbarnet och modern under hela 
nyföddhetsperioden kommer naturligen lätt i obalans om barnet kräver sjuk-
husvård i direkt anslutning till förlossningen och som försvårar ett naturligt 
umgänge (Söderquist 2002). Är barnet dessutom kanske fött för tidigt finns 
det ytterligare faktorer som kan hindra den naturliga samvaron med barnet. 
Kängurumetoden, där föräldrarna uppmuntras att sitta hud mot hud med 
barnet, är ett väldokumenterat sätt att bl. a. upprätta symbiosen, men också 
för att barnet kan få en behaglig känsla av beröring på huden som påminner 
om tiden i livmodern (Aucott, Donohue, Atkins, Allen 2002, s. 298ff). Men 
det finns också tillstånd där det nyfödda barnet kan vara alltför skört för att 
sitta känguru hos sina föräldrar. I dessa fall finns det risk för att föräldrarna 
känner sig handfallna och upplever att sjukvårdspersonalen mer eller mindre 
tar över vårdnaden av barnet. Den osäkerhet som mången nybliven förälder 
känner inför sitt barn kan alltså accentueras av sjukhusvistelsen. 

Här vill jag återvända till min inledande fråga om möjligheten i att musik 
och sång kan länka samman föräldrar och barn. Ett föräldrapar som använder 
rösten och sjunger för sitt barn är inte passiva utan delaktiga i barnets om-
vårdnad. Någon har sagt att där det finns människor, där finns det musik. 
Oavsett vad vi menar med musik kan det fastställas att en av musikens 
främsta parametrar, rytmen, ständigt finns i människans vardagsliv, vi andas 
och rör oss rytmiskt, hjärtat arbetar rytmiskt, ibland något långsammare, 
ibland snabbare, men alltid rytmiskt. Till detta kommer talets satsmelodi. I 
denna musiska värld av mänskliga rytmer och ljud formas människan i mo-
derlivet. Musiken ingår alltså i våra liv redan när vi föds. Moderns röst är vår 
första vaggvisa och fungerar som en trygg överledning från livet som foster 
till livet som självständig individ. Av erfarenheten vet vi också att musik och 
speciellt den mänskliga rösten vid sidan av doft utgör en stark potential för 
igenkännande och trygghet hos människan (Lind 1980). Härmed ligger det 
nära till hands att se rösten som en trygg övergång för moderlivet till livet 
som nyfödd. Att uppmuntrar föräldrar att sjunga för sina nyfödda redan på 
intensivvårdsavdelningen skulle kunna vara ett sätt att så att säga att spara en 
del av omvårdnaden till föräldrarna vilket i förlängningen framstår som ett 
viktig led i socialiseringsprocessen när de så småningom ska ta över mer och 
mer av barnets skötsel. Men är vi beredda att gå så långt som att fråga för-
äldrar om de vill sjunga för sina barn på samma sätt som vi idag stödjer dem 
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till att använda kängurumetoden? Och vilka ytterligare medicinska, sociala 
och psykologiska vinster kan legitimera att vi uppmuntrar föräldrar att 
sjunga för sina barn? Alternativt, finns det några kontraindikationer som 
talar mot sång och musik på neonatal- och barnintensivvårdsavdelningar? 

Forskningsläget 
Jag har själv inte gjort något av den forskning om musikens sociologi och 
neurofysiologi som nu ska behandlas. Däremot finns det en rikhaltig littera-
tur med fokus på lingvistik, musikvetenskap, psykologi, sociologi och biolo-
gi att hämta erfarenhet från. Flera av studierna i underlaget utgår från bete-
endeobservationer och använder psykologiska skattningsskalor medan andra 
beskriver mätningar av basala fysiologiska variabler som puls, syremättna-
den i blodet och längd- och viktökningskurvor. 

Florence Nightingale engagerade sig tidigt för musikens betydelse patien-
tens tillfrisknande (Nightingale 1859/1992). I spädbarnsvård ansåg hon att 
moderns eller en annan kvinnas lugnande röst var särskilt lämpligt för att få 
det lilla barnet att komma till ro. I sin bok Den musiska människan gör den 
norske musikvetaren Jon-Roar Bjørkvold en exposé över 1900-talets ljud-
forskning kring fosterstadiet (Bjørkvold 1991, s. 15-23). Här framgår att rysk 
forskning också tillhörde pionjärerna. Den ryske psykologen Vygotskij häv-
dade 1928 att det nyfödda barnet är en socialt kännande individ (Vygotskij 
1975). I slutet av 1950-talet klargjorde Klosovskij att yttre påverkan delvis 
danar människan redan från födseln (Klosovskij 1963, s. 24f). Dessa rön 
bekräftades av amerikanen DeCasper som genomförde flera försök som vi-
sade att nyfödda barn under sina första 72 levnadstimmar var kapabla att 
visa preferens för den mänskliga rösten, att särskilja olika röster och att visa 
särskilda preferenser för mammans röst, trots att mamman inte syntes vid 
tillfället (DeCasper 1980). Härmed ställde han hypotesen att det verkar som 
om ljudpreferenser efter födseln influeras av prenatala ljudförnimmelser. 
Härpå genomförde han kliniska studier i vilka han lät blivande mödrar läsa 
en bok på rim högt två gånger om dagen under havandeskapets sista sju 
veckor. Efter födelsen genomförde DeCasper ett test där det nyfödda barnet 
försågs med hörlurar från en bandspelare som var kopplad till en tröstnapp 
(DeCasper och Spence 1982). Genom att suga i en viss rytm kunde spädbar-
net få höra modern läsa samma text som hon hade läst under havandeskapet. 
Vid en annorlunda sugrytm spelades moderns röst upp igen, fast då med en 
annan text med annorlunda satsmelodi, avvikande rytm och utan rimmen. Då 
signalerade barnen i studien snart missnöje och sög så att de fick höra den 
text de hört i moderlivet. DeCasper och Spence tolkade detta som att de fö-
redrog sin inlärning från fosterstadiet. I uppföljande studier visade DeCas-
per, tillsammans med franska forskare, att nyfödda också var i stånd att söka 
sig fram även till oregelbundna verser som det hört under fosterstadiet, oav-
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sett om det var mammans röst eller någon annan som läste (DeCasper, Mau-
gais, Lecanue, Granier-Deferre & Busnel 1986). 

Från slutet av 1970-talet började man mer systematiskt mäta basala fysio-
logiska variabler som puls, syremättnad och tillväxt samt flödet i blodet hos 
spädbarn som får höra musik. I slutet av 1980-talet talades det om att fostret 
utsattes för biokemisk prägling – biochemical imprints – som man menade 
kunde utlösas av bland annat sång (Thurman, Chase & Langness 1987). Man 
drog slutsatsen att barnet erhöll en symbiotiskt präglad nyckel till moderns 
personlighet och speciella humör – med långtgående konsekvenser för det 
fortsatta livet. Som Bjørkvold påpekar tyder dessa studier alltså på att bar-
nets språkinlärning startar långt före födelseögonblicket. Han menar att det 
bokstavligen handlar om ett modersmål då det framförallt är mammans röst 
son når fram till det ofödda barnet trots att den på grund av fysisk filtrering 
genom bl. a. kroppsvätskor inte låter identisk med den röst som barnet kan 
höra efter födelsen. Likväl uppfattas moderns röst utan vidare av fostret. 
Däremot måste andra röster upp i en onaturligt hög decibelnivå för att kunna 
tränga igenom fostervattenbarriären och fosterhinnorna för att barnet ska 
kunna reagera (här krävs från 70 till 80 decibel, Jensen & Flottorp 1985). 
Ändå hävdar Bjørkvold att det är viktigt att den blivande pappan kommuni-
cerar med det väntade barnet, för bådas skull. I umgänget med den gravida 
kvinnan kan hans sång och tal påverka hennes känsloläge. Därmed skulle det 
ofödda barnet åtminstone indirekt komma i kontakt med sin pappa, genom 
biokemiska processer där den gravida mamman fungerar som medium. Mo-
dern är alltså i centrum. Påverkan gentemot fostret förefaller alltså primärt 
komma från henne. Här liknar Bjørkvold det modersmål som fostret tar till 
sig i livmodern, i dess späda begynnelse, vid ett musikaliskt modersmål. Det 
är musiken i mammans röst, tonfall, rytmer, tempi och dynamik som blir 
betydelsefullt för fostret, naturligtvis inte själva ordens specifika betydelse-
innehåll. Ljud, rytm och rörelse skulle alltså ha avgörande betydelse för 
människan från och med fosterstadiet, fysikt såväl som psykiskt. Därför kan 
det vara på sin plats att likt den svenske pionjären, pediatrikprofessorn John 
Lind, uppmana föräldrar att sjunga för sitt barn redan i moderlivet (Lind 
1980). 

Med stöd av samtida neurofysiologisk forskning menar Lind att när en 
blivande mamma pratar med och sjunger för sitt ofödda barn, öppnar hon en 
direktledning till barnet och en möjlighet till fortsatt kontakt genom denna 
samma ledning när barnet är fött. Att medvetet vända sig till det väntade 
barnet är också, enligt Lind, ett sätt att motverka den främlingskänsla, som 
mången nybliven mamma känner inför sitt barn. Denna främlingskänsla, 
oförmågan att ta till sig sitt barn, kan kvarstå under lång tid, och den skräm-
mer ofta mamman. 

För att återvända till resonemanget om barn som av någon anledning krä-
ver sjukhusvård i anslutning till förlossningen, vilka medicinska för- och 
eller nackdelar har uppmärksammats i samband med sång och musikanvänd-
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ning? Att eliminera stress är ett gemensamt medicinskt skäl som genomsyrar 
de studier som gjorts med inspelad musik på intensiv- och neonatalavdelnig-
nar under det senaste decenniet. 1991 gjordes en av de mer omfattande stu-
dierna inom området vid Florida State Hospital, Chattahoochee (Caine 1991, 
s, 180-182). Undersökningen omfattade 52 underburna barn, både flickor 
och pojkar som vårdades på en neonatalintensivvårdsavdelning. Genom att 
dela in gruppen i två kontrollgrupper, båda med liknande diagnoser, ålder 
och med tämligen jämn könsfördelning, fick den ena gruppen höra inspelad 
vokalmusik bestående av barnvisor o.d. dagligen under 60 minuters pass tre 
gånger per dag medan kontrollgruppen endast fick ta del av vanliga ”iva-
ljud” (apparatlarm, ljud från sugningar, akutlarm etc). Resultaten talar för att 
musik verkar ha en signifikant reduktion av initial viktminskning, främja den 
dagliga viktuppgången, förbättra närings- och kaloriupptag, minska stressre-
laterade rörelsemönster samt förkorta sjukhusvistelsen. Liknande erfarenhe-
ter presenteras i tidskriften Neonatal Network där ett amerikanskt team med 
musikterapeuter beskriver de positiva effekter som registrerades när musik 
spelades för fyra prematurfödda barn med bronkopulmonell dysplasi (Burke 
et. al. 1995, s. 41-49). Hjärtrytm, syremättnads nivå i blodet, aktivitetsgrad, 
stressrelaterade ansiktsuttryck och viljestyrda rörelser registrerades för vart 
och ett av de fyra barnen vid två peroider, en med och en utan musik. Samt-
liga barn fick ett lugnare aktivitetsmönster under perioden när musik spela-
des, tre av dem somnade till och med och forskarna drog slutsatsen att musik 
effektivt reducerar stressrelaterade beteenden hos vissa barn. I en studie från 
Datteln i Tyskland utgår forskarna från tanken om ”minimal handle” och 
frågar sig om det finns några faror med att använda inspelad musik på neo-
natalavdelning (Haus & Hennecke 2003, s. 225-227). Utifrån en fallstudie 
med ett prematurfött barn fött i graviditetsvecka 23 +3 som fick aktiv musik-
terapi baserad på den brittiska ”Nordoff/Robbins creative music-therapy” 
kom de fram till att barnet fick temporärt bättre syremättnad, något lugnare 
puls och lugnare ansikts- och kroppsrörelser (mindre sprittighet). Härmed 
drog de slutsatsen att musikterapi inte verkar vara skadligt för prematurfödda 
barn om det görs under övervakade former. Samma år presenterade kinesiska 
forskare vid Tri-Service General Hospital en studie som pekar på att prema-
turfödda barn som nutrieras endotrakialt (genom sondmatning eller genom 
amning eller nappflaska) och som regelbundet får höra musik en stund innan 
och efter matning generellt får en bättre syremättnad än de som matas utan 
att lyssna till musik (Chou et. al. 2003, s. 209-16). Ytterligare en handfull 
studier med liknande frågeställningar talar för ett användande av inspelad 
musik på neonatal- och barnintensivvårdsavdelningar. I ljuset av dessa 
många positiva resultat gjordes en enkätundersökning bland 150 sjukskö-
terskor och 37 läkare angående deras attityder och förväntningar kring an-
vändning av inspelad musik och musikterapi för prematura barn på neonata-
lintensivårdsavdelning vid Winston-Salem, NC. (Kemper et. al. 2004 s- 50-
54). Undersökningen visade att personalen var positivt inställd till musik på 



 6 

neonatalintensivvårdsenheten. Man ansåg att musik hade positiva effekter på 
vårdgivarnas attityder vilket bidrog till att förbättra deras egen inverkan på 
barnen. Samtidigt fanns det en övervägande majoritet bland dem som besva-
rade enkäten (75%) som föredrog inspelad musik framför levande musik. 
Artikeln avslutas med att öppna upp för vidare forskning om vilka psykolo-
giska effekter och efterverkningar som musik för barn på en intensivvårds-
avdelning kan ha. 

Eftersom detta är den enda undersökning jag funnit i sitt slag finns det an-
ledning att återkomma till den framöver. En viktig synpunkt som förmedlas i 
artikeln, vilken också lyser igenom i studien från Datteln, är att musik som 
spelas för prematurfödda barn måste användas med förnuft och med kunskap 
om de subtila eller påtagliga signaler för stress som det för tidigt födda bar-
net kan uppvisa. 

I en uppföljande studie bekräftar Kemper att musik allmänt kan användas 
för att förhöja välbefinnande, reducera stress och distrahera patienter från 
oangenäma symtom (Kemper & Danhauer 2005). Trots stora skillnader i 
människors individuella preferenser menar de att musik alltid utövar direkt 
psykologiska effekter genom vårt autonoma nervsystem. Speciellt pekar de 
på de indirekta effekter som bidrar till läkningsprocessen då musik verkar ha 
en stark potential att reducera oro och inge hopp för patienter med både me-
dicinska och kirurgiska problem. Och detta menar de gäller såväl för vuxna 
som för barn. Musik framstår här som en enkel och förmånlig behandlings-
form som ofta lindrar postoperativ, akut och kronisk smärta och förbättrar 
förmågan till avslappning och inger livskvalitet och komfort för patienter 
som behöver vård. Kemper och Danhauer menar att musik som ett komple-
ment i vården både innebär en kostnadseffektiv och lustfylld strategi för att 
förbättra vårdpersonalens förmåga till empati, medlidande och att ge en rela-
tionscentrerad omvårdnad som inte innebär några risker eller interfererar 
med de tekniska aspekterna av vården. 

Ovan beskrivna studier har varit vägledande i kunskapsspridningen om 
musik och musikens terapeutiska verkningar inom neonatalvård vid mina 
möten med personalen på barnintensivvårdsavdelnignen vid Karolinska uni-
versitetssjukhuset. 

Frågeställningar 
En viktig utgångspunkt för de frågeställningar som undersökningen med 
enkätstudien och mötena vilar på har varit nedanstående fallstudie som jag 
gjorde i samband med projektansökan våren 2005. 
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Fallstudie 
Sommaren 1997 födde Farah sitt första barn, en son. Pojken var överburen 
och i samband med den långa förlossningen drog han ned stora mängder 
mekoniumfärgat fostervatten i lungorna. För att klara andningen och syre-
sätta gossens vitala funktioner lade man honom omgående i respirator. På 
så sätt hamnade han och Farah på Astrid Lindgrens Barnsjukhus’ barnin-
tensivvårdsavdelning. I början var läget kritiskt för pojken och läkarkåren 
kunde inte ge några närmare besked till Farah än att ”vi tar en dag i sän-
der”. När några dagar hade gått mådde han bättre och respiratorn kunde 
avlägsnas. Efter ytterligare en tid på sjukhusets neonatalavdelning med bl. 
a. CPAP och amningsstöd kunde de lämna sjukhuset. 

Vid sidan av Farah och hennes son fanns och finns ännu idag Ali, pap-
pan. I och med den traumatiska förlossningen och pojkens snabba flytt till 
intensivvårdsavdelningen avskärmade han sig helt från hustrun och den 
nyfödde sonen. Först vid hemgång förenades familjen. När Farah tänker 
tillbaka på tiden på sjukhuset beskriver hon den som mycket mörk. Vid sidan 
av de språkliga och kulturella barriärerna bidrog all teknisk apparatur med 
slangar, sladdar, larmande och blinkande signaler och monitorer kring den 
nyfödde att mörkret och oron kändes än dystrare och tyngre att bära. Som 
politisk flykting från Iran har hon sin mor och far i USA och sina sju syskon 
spridda över världen. I och med att Ali inte kom till sjukhuset var hon alltså 
mycket ensam med sin nyfödde son. Den enda tanke som fanns hos Farah 
under akutfasen på BIVA var att hon måste sjunga för sin son. När hon själv 
var liten hade hennes mamma ofta sjungit folkvisor och många vaggvisor för 
henne och syskonen. De gamla persiska melodierna blev åter hennes trygg-
het. Genom att sjunga, ofta flera timmar om dagen, bearbetade hon själv sin 
oro och fokuserade känslorna på sin son. Visorna erinrade också om den 
egna, lyckliga barndomen innan Shahens fall och familjens splittring. Farah 
sjöng dessa visor under hela sjukhusvistelsen som totalt uppgick till tre 
veckor. Efter hemgång fortsatte hon att sjunga dem för sonen – nu kunde 
även Ali vara med och sjunga. 

I sommar fyller pojken nio år, han fungerar helt normalt, därtill är han 
betydligt mer musikalisk än genomsnittet, bl. a. har han lätt för att uttrycka 
sina känslor i sitt fiolspel. Farah sjunger fortfarande för honom om han är 
sjuk eller när han ska sova för natten. Det händer också att han själv ber sin 
mamma att sjunga de persiska sångerna för honom, ibland sjunger de också 
tillsammans innan läggdags. 

* 
Fallet visar att mammans sång för sin son hade flera funktioner att fylla: 
• Genom att medvetet vända sig till sin son som individ höll hon borta den 

främlingskänsla gentemot det egna barnet som lätt drabbar föräldrar med 
nyfödda barn på sjukhus (jfr Söderquist 2002). 
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• När hon sjöng de gamla persiska visorna för sin son fick hon själv en 
positiv känsla av igenkännande och trygghet från barndomen samtidigt 
som hon förmedlade den egna kulturskatten till sin son. Sjungandets och 
sångernas positiva effekter kunde också skördas efter hemgång i och med 
att fadern kunde delta i repertoaren. 

• Med sången lyckades hon behålla ett lugn och avskärma sig från den 
ibland skrämmande miljö som en intensivvårdsavdelning kan utgöra för 
en förälder som befinner sig i kris. 

Berättelsen väcker också en rad frågor. Med tanke på moderns uppenbart 
positiva inställning till att sjunga för sin son på BIVA, hade personalen kun-
nat stötta fadern att förena sig med sin hustru i sången för sin lille son så att 
även han kunde närma sig pojken redan på sjukhuset? Farah visste instinktivt 
vilken musik hon skulle sjunga för sin son. Men finns det någon musik som 
man kan rekommendera till den som inte är van att sjunga? En ung mamma 
eller pappa som kanske inte är färdig med sin egen identitetsutveckling, är de 
beredda att sjunga visor som deras mammor sjöng för dem? Man kan också 
spekulera kring om mammans sång bidrog positivt till det relativt snabba och 
komplikationsfria tillfrisknandet? Här finns ytterligare frågor att ställa, men 
de viktigaste och mest övergripande aspekterna för att utforma en optimal 
handlingsplan för föräldrasång för spädbarn på sjukhus har redan ringats in: 

1. Psykologiska aspekter 
2. Medicinska aspekter 
3. Attitydbetingade aspekter 
4. Genusaspekter 
5. Kulturella aspekter 

Psykologiska aspekter 
Farahs och Alis och deras sons situation är långtifrån unik. I boken Mozart-
effekten berättar musikterapeuten Don Campbell om flera liknande fall 
(Campbell 1998). För Campbell är det en självklarhet att människor påver-
kas av musik, på vilket sätt vet ingen riktigt, men det finns ett antal principer 
enligt vilka musikterapeuter och andra yrkesmänniskor inom området arbe-
tar. Den första och viktigaste är att människor kan synkroniseras med musik 
(jfr s. 137f). Här menar Campbell att man hamnar i takt med musiken. När vi 
dansar anpassar sig kroppen automatiskt till ljudens takt, puls och rytm. När 
vi lyssnar på stämningsmusik synkroniseras vi på ett subtilt sätt med ljudmil-
jön. Campbell menar att detta är att föredra då tystnad, särskilt för människor 
som lider, eftersom tystnaden kan förstärka medvetenhet och obehag. Lugn 
bakgrundsmusik kan lindra stress och oro. Denna synkronisering förklarar 
hur hjärtrytm, andning, känslostämning och andra organiska rytmer kan för-
ändras med musiken vi lyssnar på. Avledningsprincipen är en annan princip 
som går ut på att man använder musik för att avleda uppmärksamheten från 
smärta och obehag – man spelar t. ex. glad och lättsam musik när man kän-
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ner sig nere. Campbell menar att vårt absolut viktigaste och mest lättillgäng-
liga instrument är rösten. Denna åsikt delas av den norske musikvetaren Jon-
Roar Bjørkvold som också anser att moderns röst är särskilt viktig för det 
nyfödda barnet eftersom den kan återuppväcka minnen från tiden i livmo-
dern (Bjørkvold 1991). Bjørkvold menar att den sjungande modern ger sitt 
barn en stark kärleksbrygd med musisk näring. Detta gäller också för mam-
mor och pappor som sjunger för sina ofödda barn under senare delen av gra-
viditeten. Genom att sjunga samma sånger, spela samma musik för det ny-
födda barnet, som man i månader har sjungit och spelat för fostret, binder 
man ihop upplevelserna mellan de två olika världarna i och utanför livmo-
dern. 

Medicinska aspekter 
En hel del av de medicinska aspekterna med musik på neonatalavdelningar 
har redan berörts. Ringar vi in dem till att endast omfatta sång finner vi ett 
forskningsprojekt om 10 olika studier med musik för prematurfödda barn 
(Standley 2002). I sex av studierna användes inspelad musik från olika om-
råden, mest vaggvisor, i tre spelades musik genom hörlurar och i en använ-
des den levande sångrösten. Musik vid 55 till 80 dB var förenad med fram-
steg inom flera områden, beteendeutveckling, hjärtfrekvens, andningsfre-
kvens, syremättnad, viktuppgång, matsmältning, icke-nutritiva sugreflexer 
samt förkortad vårdtid. Författarens slutsatser utmynnade i en rekommenda-
tion om musik för prematurfödda barn: lätt rytmisk musik med oackompan-
jerad sång eller röst plus ett instrument, konstant rytm och volym (under 70 
dB) och inte mer än 1.5 timme per dag och som längst 30 minuter åt gången 
och minst 30 minuters vila mellan passen. Allra helst föredrog hon vagg-
sånger med den mänskliga rösten samtidigt som hon bestämt tog avstånd 
från leksaker och mobiler som genererar ljud. Detta är särskilt tänkvärt på en 
intensivvårdsavdelning där larm från kuvöser, respiratorer, droppräknare och 
sprutpumpar ofta ljuder – ibland helt i onödan. Intressant nog sammanfaller 
Standleys rekommendationer med Florence Nightingales råd om musik för 
spädbarn från senare hälften av 1800-talet (Nightingale 1859/1992). 

Attitydbetingade aspekter 
Lyckligtvis är de flesta tillstånden hos spädbarn behandlingsbara och många 
barn som vårdas på neonatalavdelning blir fullt friska, men inte alla. Några 
behöver behandlas med respirator en tid där risk för svikt i vitala organfunk-
tioner befaras. Personalen på BIVA, Karolinska universitetssjukhuset möts 
dagligen av stress, föräldrars oro och ångest direkt relaterade till sjukdoms-
tillståndet hos det lilla barnet. Mycket har redan gjorts och mycket görs för 
att utbilda personalen i att kunna hantera sina egna känslor och bemöta för-
äldrar i kris. Kan vi utnyttja föräldrasång och barnvisans möjligheter till att 
stärka relationen mellan förälder och det nyfödda barnet på sjukhus?; och är 
det möjligt att se barnvisan som en behandlingsform och eventuellt också en 
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väg att förbättra relationen mellan patient/anhörig och den enskilde vårdaren 
och i förlängningen också vårdteamet? Detta kräver sannolikt både kunskap 
och insikt om den egna inställningen till att sjunga och höra andra sjunga. 

Som framgått ägnas en god del av projektet just personalens attityder på 
området. Tar man fasta på studien av Kemper et al. (2004), skulle föräldra-
sång i sträng mening innebära levande musik. Emellertid tänker de sig 
främst musik framförd på instrument. Men våra attityder gentemot andras 
och vår egen sång är också olika. Här kan det också handla om olikheter i 
attityder hos kvinnliga och manliga vårdare (jfr Montevasel 2000). Under 
mötena med personalen ägnas diskussionerna personalens inställning till 
musik och sång. Är man beredd att vägleda föräldrar att sjunga för sina 
barn?, hur vet man vilken musik som passar?, hur länge ska man sjunga?, 
när, vid vilket skede i vårdprocessen, kan man föreslå en förälder/ett föräld-
rapar att sjunga för sitt barn? Dessa och liknande frågor löper som en röd 
tråd genom mötena med bl.a. enklare tankenötter som huvudsakligen rör sig 
om att var och en ska reflektera kring de egna inställningarna till föräldra-
sång på avdelningen. Det övergripande syftet med detta är att involvera per-
sonalen i projektet och att personalen inte bara ska se sig som en resurs i 
sammanhanget utan också fundera på vilka positiva effekter som sång på 
avdelningen kan innebära för personalen. Med tanke på att projektet avses 
mynna ut i en personalhandledning och ett informationsblad med potentiell 
räckvidd utanför projekttiden är det väsentligt att personalen på det hela 
taget känner sig bekväm med de riktlinjer om sång och musik som utformas 
för avdelningen. 

Genusaspekter, kulturella aspekter och aspekter förenade med ålder 
Bjørkvold betonar vikten av att också pappan sjunger för sitt barn för att 
barnet tidigt ska känna igen pappan och hans röst (Bjørkvold 1991, s. 22f). 
Han menar att den dubbla kontakten med båda föräldrarnas röster kan kom-
pensera, om än aldrig så litet, andra typer av positiva stimuli som det prema-
tura barnet är avskuret från inne i sin kuvös. Även John Lind & Sigrid Neu-
man betonar vikten av att pappans röst är viktig för att bygga upp relationen 
till spädbarnet (Lind & Neuman 1981 s. 18f). I och med att vi vet att späd-
barnet mycket tidigt visar intresse för mammans röst, i andra hand andra 
kvinnoröster, inte mansröster, föreslår de vidare undersökningar kring hur 
tidigt spädbarnet skulle vända sig mot pappans röst i de fall han har pratat 
med och sjungit för fostret. Denna typ av forskning ligger delvis utanför 
projektets begränsning. Däremot är det viktigt att personalen söker bidra till 
att relationen far-nyfödd inte fördröjs i onödan på grund av att det nyfödda 
barnet hamnar på sjukhus. Med tanke på den svenska pappapolitiken där 
pappan ska vara jämställd modern i omhändertagandet av barnet, ser jag det 
som en särskilt viktig uppgift att söka eliminera den klyfta som många fäder 
upplever efter förlossning och speciellt då barnet eller modern hamnar på 
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sjukhus (Klinth 2002, Söderquist 2002). I detta kan föräldrasången få en 
viktig plattform. 

Åter gäller det våra attityder, kanske är det lättare att stötta en mamma att 
sjunga för sitt barn än en pappa? Exemplet med Ali som inte gick in på 
BIVA men som gärna sjöng med sitt barn efter hemgång väcker frågan om 
personalen kunde ha stöttat honom att gå in och förena sig med mamman 
och sjunga något för sitt barn? Vad ska då papporna sjunga? Farah valde att 
sjunga de egna sångerna från barndomen som visade sig passa även för Ali 
när de kom hem. Är det så att de flesta instinktivt vet vad de ska sjunga för 
sina nyfödda och att det oftast blir de visor man själv hört som barn? Men 
hur är det med mycket unga föräldrar, ungdomar som ännu inte är klara med 
sin egen identitetsutveckling och som kanske inte vill veta av de egna föräld-
rarna eller sådant som de står för? Vidare finns antagligen föräldrar som 
aldrig själva fått den musiska kärleksbrygd som Bjørkvold talar om. Vilken 
betydelse har musik och sång för dem, och är det rätt att personalen föreslår 
dem att sjunga för sitt barn? Naturligtvis kan sjukvårdspersonal inte ta hän-
syn till de olika musikpreferenser som föräldrar och andra anhöriga har i sitt 
bagage. Det är heller inte lämpligt att föräldrar, som egentligen inte vill 
sjunga, känner sig tvingade till att sjunger eftersom det lätt kan få motsatt 
effekt. Däremot kan ett skriftligt informationsblad och en generellt utarbetad 
handlingsplan vara ett redskap som underlättar för personalen att uppmuntra 
föräldrar att sjunga för sina små på barnintensivvårdsavdelningen. 

Urvalskriterier 
Det här projektet ägnas nyfödda barn som av olika anledningar kräver inten-
sivvård och som vårdas vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset Solna, samt barnens föräldrar. Valet av region och sjukhus 
föll sig naturligt då författaren är anställd på BIVA sedan 1990.1 I enlighet 
med syftet är det främst personalens attityder till och uppfattningar kring 
föräldrars sång för nyfödda som kartläggs i undersökningen. Personalens 
synpunkter på och intresse för ett informationsblad om föräldrasång är också 
grundläggande för den slutliga utformningen av det samma. 

Då det finns två avdelningar på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna 
där nyfödda kan få intensivvård, BIVA och Neonatalvårdsavdelning C2:02 
(här Neo) med dess intensivvårdsenhet, hamnade dessa avdelningar naturli-
gen i fokus för studien. Eftersom studien huvudsakligen är av omvårdnads-
karaktär söktes tillstånd för studien hos ansvariga personer för omvårdnad. 
Vid muntlig kontakt med chefsjuksköterskorna Anneli Lennberg på BIVA 
och Elinor Ihre på Neo stod det klart att det skulle gå bra att genomföra stu-

                                 
1 Innan 1997 låg BIVA på S:t Görans Sjukhus i Stockholm. 
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dien på de två avdelningarna i fråga.2 Den primära tanken var att personalen 
på båda avdelningarna skulle ges möjlighet att medverka i enkätundersök-
ningen samt i ett informationsmöte där fördelarna om föräldrasång diskute-
rades. Det hela skulle avslutas med ett möte där resultaten av enkätunder-
sökningarna presenterades. För att urskilja eventuella avvikelser i svaren 
mellan de två avdelningarna vilka skulle kunna relateras till personalens 
förförståelse och/eller till projektledarens informationsmöte med personalen, 
föregicks enkäten av informationsmötet på BIVA medan personalen på Neo 
skulle göra detta i omvänd ordning. 

När detta var klart schemalade utbildningsansvarig sjuksköterska Britt 
Bredlöv fyra informationsmöten mellan projektledare och BIVA:s personal i 
november och i samband med julledigheterna delade Elinor Ihre själv ut ca 
120 enkäter i postfacken till hela personalen på Neo (d.v.s. även till persona-
len på familjeenheten).3 Vid samma tidpunkt delade jag själv ut 60 enkäter i 
personalens postfack på BIVA. Kort därpå blev jag uppringd på mobilen av 
Neo verksamhetschef Eva Berggren Broström som meddelade att något bli-
vit "fel" och att enkäterna inte borde ha gått ut till personalen.4 Några veckor 
senare meddelade Elinor Ihre per e-post att Neo inte kommer att vara med i 
studie alls med följande motivering: 

"Som du hört har det kommit en hel del kritik mot att göra denna studie hos 
oss, av olika anledningar. Vi är många som tycker att det är en intressant och 
annorlunda studie och tycker att vi gärna kunnat vara med. Men många starka 
röster och tillslut ledningen tog ett beslut att inte vara med alls. Detta beslut 
måste accepteras. Största anledningen är att det inte riktigt rimmar med 
NIDCAP filosofin. Då tycker man att man inte alls vill vara med, inte ens 
personalenkäten, för att helt hålla sig utanför studien."5 

Eftersom en skeptisk röst väger betydligt tyngre än medhåll i forsknings-
sammanhang, hade det varit mycket intressant att mer i detalj få ta del av 
innehållet i kritiken. Därför kontaktades, på Ihres inrådan, Baldvin Jonsson, 
verksamhetsansvarig på Neo i Solna (först i brev och sedan som påminnelser 
per e-post).6 Eftersom svar hittills saknas från Jonsson, gäller Ihres motiver-
ing av Neo:s ställningstagande. I ljuset av detta grundas studien främst på 
enkätsvaren och informationsmötena med personalen på BIVA. 

Som citatet ovan antyder vilar Neos svar på ett medicinskt ställningsta-
gande kopplat till NIDCAP (Neonatal individual developmental care and 
assessment programme) som det finns skäl att återkomma till i resultatredo-

                                 
2 I möte med Lennberg 2005-10-21; i telefonsamtal med Ihre 2005-11-09. 
3 Informationsmötet hölls under fyra onsdagar i rad för att hela personalen på BIVA skulle få 
del av informationen. 
4 I: Berggren Broström 2006-01-11. 
5 Ur Ihres e-post-meddelande (2006-02-24). 
6 Brev 2006-04-17, e-post till Karolinska Sjukhuset 2006-05-08, Karolinska Institutet 2006-
05-10. 
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visningen (s. 21, för närmare information om NIDCAP se Boxwell 2000, s. 
195f). 

Syften 
Utifrån de fördelar med föräldrasång som har presenterats under rubriken 
”Forskningsläget” s. 3ff är studiens syfte tvådelat där det första, syfte A, ger 
förutsättningarna för det andra, syfte B. 

Syfte A: Att utifrån informations- och diskussionsmöten och en enkätunder-
sökning med personalen på BIVA, Karolinska Universitetssjukhuset, under-
söka behovet av och intresset för att utforma en handledning som kan ligga 
till grund för att personalen rutinmässigt kan uppmuntra föräldrar att sjunga 
för sina spädbarn på liknande sätt som man idag exempelvis introducerar 
kängurumetoden. 

Konkret innebär detta en kartläggning av avdelningens sång- och musik-
klimat, men också en kartläggning av personalens attityder till sång och mu-
sik på BIVA. Resultaten av kartläggningarna undersöks därefter och jämförs 
med aktuell forskningen kring sång och musik i livets början. 

Syfte B: att utifrån den jämförande undersökningen (syfte A) utforma ett 
lättfattligt informationsblad med tillhörande personalhandledning i samråd 
med personalen på BIVA. Informationsbladet, vilket upplyser om de fördelar 
som finns med sång och musik i livets början, ska kunna delges föräld-
rar/anhöriga till barn på BIVA. Den tillhörande personalhandledningen ska 
fungera som kompletterande information för personalen. 

Det övergripande målet är således att utifrån avdelningens kultur och rådan-
de forskning inom området, utforma en rutin för användning av musik för 
spädbarn som vårdas på BIVA i syfte att kunna bidra till ett optimalt lugn 
och ro för familjen och ett gynnsamt behandlingsklimat för barnet. Denna 
rutin ska utarbetas i samråd med personalen. Utifrån erfarenheten att musik 
och speciellt den mänskliga rösten vid sidan av doft utgör en stark potential 
för igenkännande och trygghet hos människan avgränsas syftet ytterligare till 
att främst omfatta mammans och pappans sång för sitt spädbarn (här: föräld-
rasång). 

Metod 
Detta tvärvetenskapliga projekt baseras dels på litteraturstudier, dels på fy-
siska möten mellan projektledare och personalen, såväl ett inledande infor-
mationsmöte i grupp som i spontant uppkommande enskilda samtal, samt på 
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en anonym enkätstudie och ett avslutande asynkront virtuellt informations- 
och diskussionsforum. 

Då målet är att utforma en rutin kring hur man kan finna breddade an-
vändningsområden av föräldrars sång för nyfödda på BIVA, handlar projek-
tet om en form av organisationsutveckling. En väl dokumenterad och lämp-
lig metod vid den här typen av förändringsarbeten är fallstudien där man 
studerar få fall ur många aspekter (Wiedersheim-Paul & Eriksson 1991). I 
det inledande mötet med personalen har jag därför utgått från min fallstudie 
(s. 7), enstaka fallbeskrivningar ur barnlitteraturen (främst från Astrid Lind-
grens Ronja Rövardotter 1981) samt från litteraturstudier inom området. I 
diskussionerna med personalen har flera individer själva delat med sig av 
sina erfarenheter. Frågor kring betydelsen av sång och musik på avdelningen 
har också väckts. Dessa erfarenheter och frågor utgör ett viktigt underlag för 
de aspekter som belyses i personalhandledningen. 

I enkäten har personalen uppmanats att ta ställning till ett preliminärt in-
formationsblad. Utöver att svara på vad man tycker om själva idén med infö-
randet av informationsbladet har man också ombetts att lämna synpunkter på 
innehåll och utformning genom att exempelvis korrigera eller göra tillägg i 
texten. Man har också fått svara på frågor vars syfte varit att utreda persona-
lens attityd till sång och musik på BIVA. Ett viktigt steg för att kunna refor-
mera (om det ens behövs) är naturligtvis att bilda sig en uppfattning om ut-
gångsläget. Det vill säga i vilken omfattning sjunger föräldrar redan för bar-
nen på BIVA, sjunger vissa föräldrar mer än andra (mammor, pappor, de 
med utländsk eller svensk bakgrund o.s.v.), vilken repertoar förekommer, i 
vilken omfattning är man beredd att sjunga inom personalen etc. Insamlade 
data från enkätstudien och möten och samtal med personalen har sedan jäm-
förts med aktuell vetenskaplig forskning inom området. Resultaten från des-
sa jämförelser har varit grundläggande för utformningen av personalens 
handledning och den reviderade versionen av informationsbladet om föräld-
rasång på BIVA. 

Den reviderade versionen av informationsbladet, s. 38, samt personalens 
handledning gick därpå ut till hela personalen med e-post. Under två veckors 
tid hade personalen möjlighet att ta ställning till informationsbladet genom 
att i vändande mejl berätta vad ”jag gillar” och vad ”jag önskar”. Resultaten 
av de synpunkter som inkom vid detta asynkrona virtuella informationsmöte 
är grundläggande för den slutliga versionen av informationsbladet och per-
sonalhandledningen för att rutinmässigt kunna uppmuntra föräldrar att 
sjunga på BIVA. 

Då bedömning och tolkning av insamlade data har jämförts med tidigare 
vetenskapliga rön inom det aktuella området, rör det sig alltså ytterst om 
hermeneutisk forskning där förförståelsen (fallbeskrivningarna, enkätstudien, 
möten med personalen och litteraturstudier) ligger till grund för hur frågor, 
idéer, hypoteser etc formuleras. Härifrån har en dialog inletts med undersök-
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ningsmaterialet (personalen) där ny förståelse lett till ytterligare tolkning 
o.s.v. 

Praktisk tillämpning och etiska aspekter 
Som redan lyst igenom vid flera tillfällen i rapporten består den praktiska 
tillämpningen av fyra moment: litteraturstudier, fysiska informationsmöten 
med fallstudier och fakta från litteraturen, en enkätstudie och ett avslutande 
informationsmöte med uppföljande virtuell asynkron diskussion. I detalj 
innebär dessa moment följande: 

Litteraturstudier 
De grundläggande litteraturstudierna skedde i samband med utformningen 
av projektrapporten våren 2005. Som följd av det metodseminarium som 
hölls i oktober inom forskningsprogrammet ”Kultur i vården och vården som 
kultur” och den i november följande konferensen ”Musik och hälsa” i sam-
ma regi tillkom nya uppslag till forskning och litteratur. Exempelvis har jag 
haft glädje av att införa idéer till BIVA från det internationella projektet 
”Musica humana” där man bland annat utformar specialkomponerad musik 
för intensivvårdspatienter.7 På rekommendation av Birgitta Rapp, forsk-
ningsdirektör för ”Kultur i vården och vården som kultur”, har kontakt tagits 
med Martin Ingvar och Hugo Lagercrantz vid Karolinska Institutet. Detta har 
bland annat resulterat i att jag har fått inblick i Kerstin Uvnäs Mobergs 
forskning kring stress och det symbiotiska förhållandet mellan mamman och 
spädbarnet samt i Lagercrantz pågående forskning kring musik för späd-
barn.8 

Fysiska informationsmöten och fallstudier 
Personalen på BIVA är indelad i fyra studiegrupper. Genom förmedlan av 
Britt Bredlöv, utbildningsansvarig på BIVA, blev det praktiskt genomförbart 
att schemalägga fyra informationsmöten om 30 minuter fördelade över fyra 
studiedagar hösten 2005. Härmed kunde projektledare och personal mötas 
under lugna former, avskilda från vårdarbetet på BIVA, och diskutera pro-
jektet och erfarenheter och synpunkter kring temat musik i livets början. För 
att belysa musikens roll i vårdsituationer på BIVA utgick jag dels från min 
fallstudie men också från andra fall som personalen delgav mig under möte-
na. 

De fysiska mötena och diskussionerna har sedan pågått inne på salar, i fi-
karummet, på uppvakningsavdelningen och i korridorerna. Ofta har dessa 
möten uppkommit spontant när någon stött på mig på avdelningen och velat 
delge mig något som de upplevt intressant i sammanhanget. Jag har också 

                                 
7 www.musicahumana.com; mejl och telefonkontakt med Per Thoorgaard 2006. 
8 Uvnäs Moberg & Nissen 2005; Lagercrantz (mejl 2006-04-16) ett kapitel ur kommande bok. 
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blivit tillfrågad att komma in och sjunga en vaggsång eller liknande för ett 
spädbarn i situationer där man funnit detta lämpligt. 

Enkätstudie 
Enkäten består totalt av fem sidor (hela enkäten återfinns på s. 34ff). På för-
sta sidan ges en kortfattad beskrivning av projektet och dess tillhörighet i 
forskningsprogrammet ”Kultur i vården och vården som kultur”. Här fram-
går också att enkäten besvaras anonymt och att den lämnas i den för enkäter 
uppställda brevlådan i personalrummet. Härpå följer tre sidor med flervals-
frågor med generöst utrymme för kommentarer. De två sista sidorna rymmer 
ett förslag till det informationsblad som personalen skulle ta ställning till. 

Jag delade själv ut enkäterna i personalens (d.v.s. sjuksköterskor och 
barnsköterskor/undersköterskor) postfack fredagen den 23 december 2005. 
Totalt delades 60 enkäter ut. Efter två veckor hade 15 svar kommit in. I 
vecka 4 2006, då enkäten hade varit ute under en dryg månad, påmindes hela 
personalen i samband med avdelningens rapporteringar inför eftermiddags-
passen och nattpassen om att de var två veckor kvar för den som ville fylla i 
enkäten. Påminnelsen resulterade i att två svar till hamnade i brevlådan. 
Några veckor efter det att brevlådan tagits bort inkom ytterligare två svar i 
mitt postfack. Bland dem som svarade fanns fyra barnsköters-
kor/undersköterskor, samtliga kvinnor och 12 sjuksköterskor där en var man. 
I två av svaren saknas uppgifter om personalkategori och kön. Ännu ett svar 
inkom från en manlig läkare. Eftersom läkarna inte hade fått enkäten utdelad 
i sina fack valde jag att ta bort detta svar från resultatredovisningen. Men i 
och med att svaren i läkarens enkät belyser viktiga aspekter och med tanke 
på att flera läkare deltagit i möten och diskussioner, har svaren vävts in i 
resultatredovisningen. Sammanlagt inkom 18 ifyllda enkäter och 42 svar 
uteblev. Detta ger endast en svarsfrekvens om 30%. 

Vilka tänkbara orsaker kan ligga bakom det stora bortfallet? En viktig 
omständighet kan ha varit att slutdatum saknas på den förtryckta enkäten. 
Härmed var det oklart för personalen när enkäten skulle lämnas in. Vidare är 
den sammanlagda texten som bör läsas in för att kunna besvara enkäten 
längre än vad som kanske är att rekommendera för frågeformulär (något som 
också lyser igenom i svaret på fråga 1, se s. 19). En annan faktor som kan ha 
spelat in är den höga arbetsbelastning som rådde på BIVA när enkäten 
genomfördes. Härmed kan det ha varit svårt för personalen att hinna med att 
besvara enkäten under arbetstid. Samtidigt bör påpekas att flera av de svar 
som inkom i gengäld är genomtänkta med detaljerade kommentarer och syn-
punkter. Härmed kan man tänka sig att antalet svar speglar personalens in-
tresse för att föra in mer sång och musik på BIVA, något som också är statis-
tiskt rimligt. 
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Avslutande informationsmöte och virtuell asynkron diskussion 
Studien avslutades med att Anneli Lennberg, chefsjuksköterska på BIVA, 
förmedlade ett e-post-meddelande från projektansvarig till hela personalen. 
Utöver en kortfattad redogörelse av forskningsläget innehöll meddelandet 
två bilagor, en med personalhandledningen, en med den reviderade versio-
nen av informationsbladet (jfr s. 38). I meddelandet uppmanas personalen att 
ta ställning till informationsbladet och handledningen genom att formulera 
två meningar med inledningsorden ”jag gillar” och ”jag önskar” vilka adres-
serades till projektledarens e-post-adress och skulle besvaras inom två veck-
or. I och med att svaren skulle skickas med e-post var denna del av studien 
inte anonym. Samtidigt bör sägas att alla på förhand var informerade om 
detta men också att inga namn skulle komma att kopplas samman med citat 
eller fallstudier i slutrapporten eller i något annat sammanhang. Tanken att 
lämna den anonyma, envägskommunikationen, motiveras av att det på så sätt 
blev möjligt för projektledaren att besvara frågor och ta ställning till syn-
punkter i en diskussion som kan fortlöpa även då själva studien avslutats. 
Men möjligheten att förbli anonym fanns också för dem som valde att lägga 
en lapp med kommentarer i projektledarens postfack. 

Emellertid uteblev såväl svar med vändande e-post som kommentarer på 
lappar i postfacket. I anslutning till utskicket viktes 20 minuter åt projektet 
under en konferensdag på Hasseludden den 19 maj 2006. Då informerade jag 
ledningen och halva personalen om resultaten från enkätstudien. I samband 
med detta uppmanades alla närvarande också att besvara mejlet. Avslut-
ningsvis diskuterades hur informationsbladet kan användas i praktiken men 
också tänkbara framtida projekt med utgångspunkt i det just genomförda 
projektet. 

Eftersom det inte har inkommit några svar med vändande e-post eller på 
lappar i mitt postfack var svarstiden sannolikt alltför snävt satt. Härtill sam-
manföll svarstiden med helgledigheter i maj. Men av de muntliga kommen-
tarer som uppstod vid konferensen på Hasseludden förefaller personalen 
generellt positivt inställd till införandet av informationsblad och personal-
handledning på avdelningen. 

Forskningsetiska principer 
Eftersom studien inte behandlar känsliga personuppgifter, har beslut fattats 
av Birgitta Rapp, forskningshuvudman inom forskningsprogrammet ”Kultur 
i vården och vården som kultur”, att studien inte faller under inom etikpröv-
ningslagens tillämpningsområde (2003:460). 

Den grundläggande tanken är att projektet ska genomföras med respekt 
för människovärdet och att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 
alltid skall beaktas. Här utgår jag från Vetenskapsrådets Codex – regler och 
riktlinjer för forskning inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forsk-
ning. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) 
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har varit grundläggande i utformningen av seminarier med personalen, munt-
lig och skriftlig information till personalen samt också vid rapporteringen av 
insamlade data. Även de beskrivna fall som förekommer i rapporten utfor-
mats i enlighet med nämnda lag då exempelvis de riktiga namnen ersatts 
med andra, liknande namn. 

Beträffande min egen funktion vill jag tydligt göra klart att jag skiljer 
mellan mina två professioner som musikforskare och sjuksköterska. Även 
om jag utövar ett kunskapsmässigt växelbruk mellan dessa områden gör jag 
en praktisk distinktion mellan de olika verksamheterna vilket innebär att jag 
arbetar som sjuksköterska på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och att min 
forskning som musikvetare sker utanför sjukhusets administration (dock med 
sjukhusets tillstånd). Den främsta orsaken är att forskningen inte ska inverka 
på mina uppdrag som sjuksköterska, men också att minimera risken att jag 
hamnar i dilemman kopplade till exempelvis personalens attityder vilka kan 
inverka negativt på projektet i sin helhet samt specifikt på forskningsresultat 
och rapportering av projektet. Samtidigt vill jag att personalen ska se mig 
som en resurs i studien när jag finns på plats som sjuksköterska. Detta inne-
bär att jag står till förfogande att svara på frågor, ge tips, söka entusiasmera 
och eventuellt sjunga med någon när jag finns på sjukhuset. 

Resultat 
I det följande presenteras och kommenteras resultaten av enkätundersök-
ningen och de synpunkter som framkom i denna samt vid mötena med per-
sonalen på BIVA under hösten och vintern 2005/2006. De olika aspekter 
som belyses i studien, behandlas först utifrån frågorna i enkäten. I avslut-
ningen följer en annan och tvärgående diskussion på arbetet som helhet för 
att visa på konsekvenserna av de olika slutsatser som tidigare presenterats. 
Här diskuteras vad personalens attityder till föräldrasång, men också till att 
själva sjunga på arbetet, ur olika aspekter har betytt för utformandet av hand-
ledningen och informationsbladet (jfr s. 38). 

Redovisning av enkätundersökning och möten 
Svaren redovisas i den ordning som frågorna faller i enkäten (enkäten finns i 
sin helhet i appendix 1, s 34). Staplar med blå färg anger svaren på de givna 
alternativ som fanns att ringa in i enkäten. Staplarna med svart färg (åter-
finns vid fråga 4 och 10) utgör svarsalternativ där de svarande själva har lagt 
till egen information. Också resultaten från mötena med personalen har vävts 
in i de diskussioner och analyser som följer redovisningen av enkätsvaren. 
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Fråga 1: Vad tycker du om innehållet i informationsbladet? (jfr s. 37) 

 

De som svarade var huvudsakligen positiva till informationsbladet. Samtliga 
barnsköterskor och drygt hälften av sjuksköterskorna tyckte att innehållet i 
informationsbladet var bra. Några av dem som svarade ”ganska bra” tyckte 
att texten var för lång och att det vore bättre om den rymdes på ett A4 blad, 
på så sätt skulle fler läsa texten. Den åsikten delades också av den som kor-
rigerade i texten. I korrekturen fanns också synpunkter på att det borde ske 
en tyngdpunktsförskjutning från fokuseringen på enbart mamman och 
mammans röst till föräldrarnas. Ett av svaren efterfrågar ett kompendium 
med sånger eller liknande som följer med informationsbladet och ytterligare 
ett tyder på att texten är för ”subjektiv”. I och med den tämligen positiva 
inställningen bland personalen, därtill ledningens stöd, fann jag det i detta 
läge möjligt att gå vidare i studien (där syfte A leder in på syfte B, jfr. s. 13). 

I den reviderade versionen av informationsbladet har jag främst satsat på 
att komprimera texten så att den tillsammans med en barn-bild och ett citat 
ryms på ett A4 ark. Jag har också försökt utforma texten mer konkret med bl. 
a. handfasta förslag på hur föräldrar kan närma sig sitt barn med hjälp av 
sång och musik. Här framgår också vilka möjligheter avdelningen har att 
stödja föräldrar som vill sjunga och spela musik för sina barn. Som resultat 
av kritiken från Neo har ett tillägg gjorts angående vikten av lyhördhet för 
barnets reaktioner, något som utvecklas mer ingående i personalhandled-
ningen. 
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Fråga 2. Tycker du att det är bra med ett informationsblad av det här 
slaget? 

 
Också här var reaktionerna övervägande positiva. De flesta som lämnade 
kommentarer menade att ett informationsblad kan vara till hjälp både för 
personal och för föräldrar när man ska komma igång att sjunga på avdel-
ningen. En person trodde att en del kan känna ett behov av att nynna/sjunga 
men hämmas samtidigt av sjukhusmiljön. Här skulle ett papper med infor-
mation kunna legitimera sjungandet som något naturligt/normalt. Men ett av 
svaren avviker helt från de övriga. Den som svarat tycker att det känns krys-
tat att använda ett informationsblad om föräldrasång. Motiveringen att in-
formationsbladet ”känns kravfyllt och lite förmanande” är naturligtvis tan-
keväckande. I och med att föräldrar på BIVA ofta redan befinner sig i en 
ångestladdad, stressad situation, kan ett informationsblad som uppmanar 
föräldrar att inta en aktiv roll naturligtvis utgöra ytterligare en stressfaktor. 
Samtidigt bör vi ha i åtanke att det finns många andra situationer, exempel-
vis vid skötning, påklädning, sondmatning och sugning i trachealkanyler 
med mera där personalen redan rutinmässigt involverar föräldrarna. En vik-
tig skillnad kan vara att sång och musik alltid väcker känslor. Som Jan Fagi-
us skriver i sin bok Hemisfärernas musik kan musik innebära ett starkt jubel 
men kan också förmedla vemod och sorg (Fagius 2001, s. 106). Fagius me-
nar att just motsatsparet glädje och sorg utgör de känslor som musik lättast 
kan förmedla. Frågan är om vi som sjukvårdspersonal någonsin kan skydda 
föräldrar från känslor som oro, skuld och ångest, vilket leder till frågan om 
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vilken nytta vi skulle ha av det. Nästa fråga som vi själva kan ställa oss är 
om vi i personalen, i grupp eller individuellt, är beredda att möta de oväntade 
känsloutbrott som kan uppstå vid utdelning av ett informationsblad som 
uppmuntrar till sång. 

Här bör vi kunna hämta erfarenhet från BIVA:s mångåriga tradition att 
involvera föräldrar i barnets dagliga skötsel. På samma sätt som det ligger på 
läkarens, sjuksköterskans eller barnsköterskans ansvar att ta ställning till när 
det kan vara aktuellt att exempelvis låta ett barn ”sitta känguru” i mammans 
eller pappans famn kan det också vara personalens uppgift att ta beslut om 
eller när det kan vara lämpligt att presentera ett informationsblad om föräld-
rasång. Detta förutsätter dock att vi betraktar sången som en palliativ åtgärd i 
syfte att skapa lugn och ro och ett gynnsamt behandlingsklimat kring det lilla 
barnet. Finns det skäl att tro att informationsbladet kan leda till raka motsat-
sen, bör vi kanske avvakta, eller rent av låta bli att införa det. Samtidigt finns 
sång och musik redan som en del av vardagen på BIVA. Således handlar det 
om hur vi vill presentera nyttan av föräldrasång. Möjligen räcker det med att 
personalen känner till att det kan innebära fördelar för hela familjen när för-
äldrar sjunger och pratar för sina nyfödda. Detta ställer större krav på perso-
nalen, men ger i gengäld större valmöjlighet till den enskilde vårdaren att 
exempelvis sätta på en bandspelare eller lägga en sångbok i händerna på ett 
föräldrapar. 

Finns det några medicinska argument som talar mot införandet av ett ge-
nerellt informationsblad om föräldrasång? Intressant nog har personalen på 
BIVA inte uttryckt någon oro för denna aspekt. Samma sak gäller för den 
undersökning som gjordes om personalens attityder till införandet av inspe-
lad eller levande musik i NC (Kemper 2004). Men återvänder vi till Neo:s 
ställningstagande att inte medverka i studien, var orsaken just att de ansåg att 
man inte kan ge generella ”sångråd” till föräldrarna till barnen på Neo i Sol-
na (jfr s. 11). I ett informationsblad till personalen på Neo meddelades att 
ledningen för avdelningen bedömde att studien gällde större och friskare 
barn och att de ville som tidigare hålla sig till individanpassad NIDCAP-vård 
(info-blad 27 januari 2006). 

Naturligtvis handlar det om hur generella råd formuleras. Detta är också 
ett av skälen till att så stor vikt lagts vid personalens medverkan i studien, då 
det i personalen finns en stor källa till kunskap om förhållningssättet i ut-
skick och annan information till föräldrarna. Ett viktigt klargörande i sam-
manhanget är att man på Neo i Solna vårdar de allra minsta prematurfödda 
barnen som föds redan kring den 23 graviditetsveckan. Men som framgick 
av studien från Datteln torde inte barnets ålder ha någon betydelse för när vi 
kan införa musikterapi, däremot att det måste göras utifrån avdelningens 
rutiner med viloperioder etc (Haus & Hennecke 2003, s. 225-227). 

Eftersom personal ständigt är närvarande hos ett barn som får intensiv-
vård är övervakning en självklar del i hela konceptet med att medvetet upp-
muntra föräldrar att sjunga för sina nyfödda under vistelsen på intensiv-
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vårdsavdelningen. Och då vi inte riktigt vet hur spädbarn uppfattar ljud när 
de är sederade med exempelvis Ketalar eller Midazolam, vilket enligt studier 
på vuxna visat sig kunna bidra till s.k. hyperacusis, sjukligt stegrad ljudkäns-
lighet, bör vi naturligtvis vara lyhörda för tecken på stress eller oro (Choui-
nard 1988, s. 119-120). Därför är det viktigt att informationsbladet också 
förbereder föräldrarna på att det ibland kan vara lämpligt att låta barnet ta en 
vilopaus från deras sång. För att det inte ska råda något tvivel om att vi inte 
överlåter hela övervakningsansvaret till föräldrarna så länge barnet befinner 
sig på intensivvårdsavdelningen, kompletteras föräldrainformationen med ett 
slags handledning för personalen (s. 40). Här framgår att det är lämpligt att 
utgå från avdelningens rutiner och använda de skattningsskalor som finns på 
avdelningen för att observera stress och smärta. De skattningsskalor som 
mest används för att mäta stress, smärta och andra tillstånd hos barn på 
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset är NIDCAP 
och ALPS (Astrid Lindgren Children Hospital Pain Scale).9 På så sätt kan 
personalen, trots en generell föräldrainformation, ändå medverka till att fa-
miljecentrera och individanpassa föräldrasången. 

Hur är det då med äldre barn? Även om större barn ofta är mindre sköra 
än prematurfödda, gäller naturligtvis att personalen måste vara lika lyhörd 
för olika tecken på stress. Hos äldre barn kan också språket utgöra ytterligare 
en dimension av trygghet, något vi kan utnyttja när vi sjunger en melodi med 
text. I ett samtal på BIVA fick jag höra om ett tillfälle då visor hade en direkt 
livräddande funktion. Ett barn från ett av våra grannländer kom sent en kväll 
till avdelningen. Barnet hade brännskador med påverkan på lungvävnaden 
och därmed svårt att syresätta sig och man planerade att lägga barnet i så 
kallad ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation). Metoden används 
för barn vars lungor inte fungerar som de ska – ett slags hjärt-lung maskin 
som patienten kan vistas i under flera dygn medan lungorna får vila sig och 
läka. Av flera skäl ville man undvika ECMO. För att överhuvud taget göra 
något bad läkaren mamman att sjunga visor från det egna landet. Mamman 
satte sig på en stol och sjöng, hon sjöng natten igenom och på morgonen 
mådde barnet så pass bra att det kunde klara sig utan respirator och några 
dagar senare återvände mor och barn till hemsjukhuset. 

Med sin sång lät modern barnet veta att hon fanns där hela tiden. Rytmen 
i melodierna hjälpte också sannolikt barnet att hålla takten i andningen. Mo-
dern hade även en aktiv uppgift att fylla i själva behandlingsarbetet, härmed 
tvingades hon lägga mindre kraft på att oroa sig. Som Uvnäs Moberg påpe-
kar kan moderns sociala överföringar av stress men också lugn vara väsent-
liga för barnets välbefinnande (Uvnäs Moberg 2005). En lugn röst och en 
lugn välkänd famn kan bidra till fem gånger större psykofysiska fördelar hos 

                                 
9 Jfr Svensk barnsmärtförenings ”Nationella riktlinjer för prevention av behandling av smärta 
i nyföddhetsperioden 2002 (rev 2003). Elektroniskt tillgänglig 2007-01-04 
http://www.svenskbarnsmartforening.se/nation.pdf. 
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det lilla barnet jämfört med en rädd, kall och skakig. I detta perspektiv kan vi 
också fråga oss om det till och med kan vara lämpligt att spela musik på 
BIVA, inte främst för spädbarnet utan för föräldrarna, om det visar sig att 
musiken kan ha en lugnande inverkan på dem? Något givet svar på frågan 
finns inte, men handlar det om att uppnå sekundära vinster som i förläng-
ningen kan komma det lilla barnet till del kan det vara värt att pröva. I de fall 
personalen anser att inspelad musik kan vara skadlig för barnet kan det kan-
ske vara läge att föräldrarna lyssnar på musiken i hörlurar eller liknande. 

Fråga 3. Innan du läste informationsbladet, kände du till fördelarna med 
sång för nyfödda? 

 
Fråga 3 tillkom ursprungligen i hopp om att kunna göra en jämförande studie 
mellan personalens förkunskaper om föräldrasång på BIVA och Neo. Här 
var tanken att personalen på BIVA skulle få en introducerande föreläsning 
om föräldrasång innan enkäten besvarades, medan personalen på Neo skulle 
få samma föreläsning och enkät fast i omvänd ordning. Med detta grepp 
fanns föreställningen om att dels få ett slags feedback från föreläsningarna 
(på BIVA), dels att kunna få en mer så att säga ofärgad uppfattning om per-
sonalens kännedom om de effekter som verkar finnas förbundna med föräld-
rasång (Neo). I ljuset av att Neo valde att gå ur studien först då enkäterna 
hade delats ut till personalen, väcks frågan om det finns ett samband mellan 
ordningsföljden (enkät – föreläsning, där den senare uteblev på Neo) och 
Neo:s agerande. Hade exempelvis personalen på Neo fått en annan motiva-



 24 

tion att medverka i studien om den först, likt personalen på BIVA, hade fått 
en introducerande föreläsning i ämnet? 

För att återgå till BIVA:s svar på fråga 3, kan vi förmoda att svaren till 
viss del är en produkt av föreläsningarna på avdelningen. Men eftersom ing-
en av dem som svarade på fråga 3 kommenterade sitt svar, kan vi heller inte 
veta hur svaren speglar personalens förkunskaper om föräldrasång innan 
föreläsningstillfällena. Vilken kunskap förmedlades då från personalen under 
informationsmötena? Rent generellt verkar det som om de ur personalen som 
själva är föräldrar och kanske till och med mor- eller farföräldrar, har ett 
större intresse och därmed mer kunskap om fördelarna av att sjunga för 
spädbarn. De aspekter som behandlades under mötena var både momentana, 
såsom att skapa lugn och ro, men också långsiktiga. Här nämndes sångens 
positiva effekter på barnets språkutveckling men också på barnets musikali-
tet (gehör) och framtida intresse för att spela instrument. Endast ett fåtal 
verkar dock ha tänkt på att sång inte bara kan fungera som tröst för det lilla 
barnet utan också för den som sjunger. Här avses kanske främst nyblivna 
föräldrarna som får en aktiv uppgift att fylla i omvårdnaden kring barnet. Det 
finns anledning att återkomma till detta i nästa avsnitt. 

Fråga 4. Brukar du själv sjunga när du sköter/vårdar/behandlar spädbarn? 

 
Som framgår av diagrammet är de i majoritet som svarade att de sjunger ofta 
eller ibland. Frågan är då om personalen sjunger av slentrian eller om det 
finns ett aktivt ställningstagande kopplat till de eventuella positiva psykolo-
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giska effekter som musik och sång anses ha. Mitt intryck från mötena med 
personalen är att de som sjunger på BIVA, huvudsakligen gör det som en 
spontan handling. Man sjunger en visa för att trösta en liten patient som är 
ledsen eller som behöver komma till ro och somna. 

De trendriktningar i musikvalet som har utkristalliserats under informa-
tionsmötena och i enkäterna är entydiga. På en uppenbar första plats kommer 
nämligen barnvisor och vaggsånger. Ur musikvetenskapligt perspektiv är 
detta väldigt intressant då just vaggvisan verkar vara en av de få visformer 
som lever kvar från tiden då det ännu var vanligt med arbetssånger inom 
olika yrkesgrupper. En vaggvisa som ständigt nämnts är Margit Holmbergs 
”Trollmors vaggsång” som flera barnsköterskor och sjuksköterskor har upp-
gett att de sjunger vid skötning och omvårdnad. Någon har även nämnt Evert 
Taubes ”Byssan lull” och Alice Tegnérs ”Bä bä vita lamm”. 

Fråga 5. Anser du att de flesta föräldrar sjunger för sina spädbarn även om 
det av medicinska/praktiska skäl ibland är svårt att ta upp barnet i famnen? 

 
Hur resultatet ska tolkas beror naturligtvis på en rad faktorer. Närmast till 
hands ligger tanken att föräldrar av olika skäl inte sjunger. En annan tolkning 
är att det kan handla om personkemi. I och med att det ständigt finns någon 
ur personalen inne på salarna kan man fråga sig om det finns vissa person-
lighetstyper inom personalen som, medvetet eller omedvetet, så att säga in-
bjuder föräldrar att sjunga för sina spädbarn på BIVA. I samma andetag kan 
man också undra om andra av oss kanske får föräldrar att känna sig blyga 
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vilket leder till att de undviker att sjunga. Och möjligen är det, som ett av 
svaren antyder, ”lite pinsamt att sjunga när vi hela tiden ’övervakar’ dem”. 

På BUVA, BIVA:s enhet för uppvakning efter operationer, är patient-
genomströmningen betydligt större än på BIVA (drygt 5000 barn år 2005). 
Eftersom varje barn ges möjlighet att ha båda sina föräldrar närvarande un-
der tiden på BUVA är det teoretiskt möjligt att mer än 10 000 föräldrar pas-
serar under ett år. I praktiken har kanske drygt hälften av patienterna båda 
sina föräldrar med sig på avdelningen. Sammantaget utgör detta dock ett 
brett underlag om man vill studera föräldrars sång för sina barn. En viktig 
skillnad mellan BIVA och BUVA är att barnen på BUVA generellt är friska-
re såtillvida att de inte kräver exempelvis respiratorvård (en del är bara inne 
tillfälligtvis för att räta till och gipsa en bruten arm eller liknande). Men det 
intressanta ur studiens synvinkel är att det är ganska vanligt att föräldrar 
sjunger för sina barn på BUVA. En återkommande favorit är ”Imse vimse 
spindel” med fingerrörelser som också förekommer på olika språk liksom 
”Blinka lilla stjärna”. Vidare sjunger svenska föräldrar gärna tonsättningar 
av Astrid Lindgrens sångtexter och av andra svenska barnboksförfattare. 
Men många, framförallt svenska och andra europeiska (kristna) föräldrar 
verkar sjunga samma sånger som de själva hörde en gång när de var små. 
För att återvända till tanken om att det kan kännas ”pinsamt” för föräldrar att 
sjunga när någon ur personalen ständigt finns på salen på BIVA kan man 
fundera på om den rumsliga strukturen på BUVA istället inbjuder till sång. 
Hela BUVA ryms nämligen i en stor sal om 10 vårdplatser och ett isolerings-
rum. Mitt på dagen, när samtliga operationssalar varit igång sedan morgo-
nen, är det ofta fullt med patienter i sängarna med anhöriga som sitter tätt 
invid varandra kring sängarna vilka står uppställda på rad med drygt en me-
ters avstånd emellan. En del barn skriker, andra pratar eller jollrar. I denna 
rika blandning av mänskliga ljud känns det kanske mer naturligt för föräldrar 
att själva ”ta ton” än om det, som ofta på BIVA, är nära nog tyst på salen 
med undantag för IVA-ljud såsom respiratorns in och utandning och diverse 
larmsignaler. 
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Fråga 6. Vilken sorts musik sjunger föräldrar vanligen för sina barn? (ringa 
gärna in flera alternativ) 

 
Som framgår av diagrammet förekommer barnvisor (där vaggvisor kan ses 
som en genre inom barnvisan) i tydlig majoritet. Med viss försiktighet skulle 
detta kunna tolkas som en överensstämmelse mellan föräldrars ambition att 
låta barnen ta del av den samtida barnkulturen trots att barnen på BIVA i 
flera avseenden är avskilda från det som hör den naturliga barndomen till 
(närheten till syskon, naturen med alla dess variationer och möjligheter, för-
skolor mm). På så sätt skulle barnvisorna kunna fungera som en sorts kom-
pensation för allt detta men också som en berikning av språket. Jämförs detta 
med att ingen av de svarande har intryck av att föräldrar sjunger psalmer kan 
man funder på om barnvisor delvis axlat det ok som psalmer hade i vården 
under förra seklets inledande decennier ( Wikström 2003, s. 135). Med tanke 
på att text, melodi och framförande ska vara i balans och att den sång man 
tänker presentera ska kännas igen av patienten för att gå rakt in i hjärtat ver-
kar det naturligt att ersätta psalmer med barnvisor. Denna trendriktning 
känns även igen från samhället i övrigt där psalmer som Sommarpsalm eller 
Den blomstertid nu kommer ofta får stå tillbaka (eller åtminstone komplette-
ras med) vid skolavslutningar till förmån för Georg Riedels tonsättning av 
Astrid Lindgrens Idas sommarvisa. Här kan man också fråga sig hur många 
av dagens föräldrar som är vana att sjunga psalmer. Med tanke på gudstjäns-
ternas låga besökssiffror och att allt fler lämnar Svenska Kyrkan ger psalmer 
kanske inte längre de positiva associationer till människor som de än gång 
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gjorde. Detta bekräftas också i samtal med Noomi Säfsten, musikterapeut på 
Astrid Lindgrens barnsjukhus.10 Säfsten anser att barnvisor i stor utsträck-
ning ersatt psalmer vid barndop och vid begravningar av barn. Säfsten menar 
också att texten i många barnvisor, däribland Lindgrens Idas sommarvisa 
och Imse vimse spindel, har ett närmast religiöst budskap om pånyttfödelse. 

Trots att många föräldrar sannolikt dagligen konfronteras med pop/rock-
låtar via radio, TV eller i andra sammanhang är det intressant att notera att 
de inte tar med sig denna repertoar in på BIVA. Jämförs detta med ”NC-
studien” om personalens attityder till användning av musik på barn-iva 
märks en likartad trend (Kemper 2004). Detta stärker antagandet att föräldrar 
aktivt riktar sina sånger till barnet, men kanske också till sig själva och var-
andra. Frågan är om det inte är föräldrarnas egna associationer kring barn-
domen och det naturliga familjelivet bortom BIVA som är den främsta orsa-
ken till barnvisans utbreding? 

Fråga 7. Har du märkt att vissa melodier förekommer oftare än andra när 
föräldrar sjunger? 

 
Återigen framstår vaggvisor och barnsånger som de tydligaste alternatien. 
Alice Tegnérs Bä, bä vita lamm och Margit Holmbergs Trollmors vaggsång 
hamnar på en klar första plats. I två av svaren hävdas att föräldrar inte sjung-
er på BIVA. Sannolikt är personalens insikt i den repertoar som föräldrar 

                                 
10 I: Säfsten 2006. 
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sjunger för sina barn på avdelningen begränsad. Eftersom personalen för det 
mesta har fullt upp med att sköta sitt arbete kan man knappast räkna med att 
de funderat särskilt mycket kring vad föräldrar sjunger. Däremot verkar 
sjukhusbibliotekets och lekterapins sång- och musikkassetter utgöra en vik-
tig inkörsport till föräldrasång på BIVA då många föräldrar sjunger med i 
refränger o.d. när musiken spelas upp. 

Fråga 8. Anser du att det finns skillnader mellan mammors och pappors 
sångvanor för sina spädbarn? 

 
Här går uppfattningarna delvis isär. Några menar att det är mest mammor 
som sjunger, andra att det är pappor. Om mammors och pappors sång för 
sina små märks följande kommentarer: ”mödrar tröstnynnar alternativt 
sjunger för att lugna både sig själv och barnet ibland tror jag”; ”pappor 
sjunger aldrig”; ”pappor sjunger mer sällan, i alla fall på sjukhuset”; ”de 
sjunger ej”; ”har ej tänkt på det”. Två av svaren är av uppfattningen att 
mammor sjunger oftare men att pappor som sjunger verkar mindre hämma-
de. På BUVA gäller ungefär samma omständigheter. 

Sammanfattningsvis kan man säga att personalen, oavsett kön, inte verkar 
se någon nämnvärd korrelation mellan genusaspekter och sångvanor bland 
föräldrarna på BIVA. Samma slutsats dras också i ”NC-studien (Kemper 
2004). 
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Fråga 9. Kan du märka några skillnader i sångvanor mellan föräldrar med 
svensk eller annan nationell bakgrund? 

 
Även här går kommentarerna till svaren isär: ”har aldrig hört att icke-
svenska föräldrar sjunger”; ”föräldrar, ’läs mödrar’ med annan nationell 
bakgrund sjunger alt nynnar sitt lands barnvisor, såklart”; ”de sjunger ej”, 
”utländska gnolar & nynnar mer”; ”vet egentligen inte”. 

För att kunna analysera frågan hade det sannolikt krävts en eller flera 
följdfrågor. Exempelvis kan man, som nämnt, observera att det inte är någon 
större skillnad mellan sångvanorna hos svenska och andra europeiska, krist-
na, föräldrar. Därför hade det kanske varit lämpligt att ge fler svarsalternativ 
och inte bara använda en term för alla med icke-svensk bakgrund. 
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Fråga 10. Vilken/vilka artister, vilken musik förekommer mest inne på 
salarna om föräldrarna själva får välja CD/kassett/video eller liknande? 

 
Här är det intressant att det främst verkar vara det musikutbud som sjukhuset 
(BIVA och sjukhusbiblioteket) erbjuder som spelas. Härav sannolikt också 
den stora förekomsten av delfin/valars sång och ”avslappningsmusik” vilka 
finns i BIVA:s diskotek. Som noteras i ett av svaren är det sällan som favori-
ter hemifrån tas med till BIVA. Här märks dock ett undantag ”Carola”. I 
samtal med en barnsköterska har jag fått veta att föräldrar tagit med Carolas 
CD med psalmer vilket är en intressant kompletterande information till sva-
ren på fråga 6. 

Avslutning 
Finns det skäl att tro att musik kan knyta samman barn och föräldrar i livets 
början? Svaren på frågan som inledde rapporten stod ganska snart att finna i 
den rikhaltiga litteratur som skrivits kring musik i livets början. Därmed 
väcktes följdfrågorna om hur och när det kan vara lämpligt att personal 
uppmuntrar föräldrar att sjunga för sina nyfödda vid vistelse på en barninten-
sivvårdsavdelning. Av de erfarenheter och attityder till musik som förmedla-
des vid möten och i en enkätundersökning bland personalen på BIVA, Karo-
linska universitetssjukhuset, framkom att man var beredd att införa ett slags 
informationsblad som uppmuntrar föräldrar att sjunga för sina barn på 
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BIVA. Glädjande nog visade det sig att många föräldrar, både mammor och 
pappor, redan sjunger för sina barn under vårdtiden på BIVA. Några nynnar 
lite tyst när de har barnet i famnen eller står vid dess bädd, andra, speciellt 
pappor, verkar kunna hänge sig åt musiken och sjunga, ibland med fingerrö-
relser och dans för sitt lilla barn. Härmed verkar det inte finnas någon påtag-
lig genusbetingad skillnad mellan föräldrars sångvanor när det gäller att kny-
ta an till sitt barn med hjälp av sång. Någon tydlig trendskillnad har heller 
inte märkts mellan föräldrar av svensk eller utländsk härkomst. Däremot 
förefaller avdelningens musikutbud av CD och kassettband ha stor betydelse 
för vilken musik som föräldrar (och barn) lyssnar och ibland sjunger till. 

Hur bemöter vi de föräldrar som kanske vill men som känner sig generade 
att sjunga för sina barn på BIVA där det ständigt är någon som bevakar dem, 
eller åtminstone deras barn? För dessa föräldrar och för andra som vill men 
som av någon anledning inte sjunger på BIVA kan nämnda informationsblad 
kanske legitimera sång. Då personalen huvudsakligen var positivt inställd till 
ett informationsblad riktat till föräldrar som lättfattligt förmedlar några av de 
sociala, psykologiska och medicinska fördelar som föräldrasång kan innebä-
ra, har ett sådant utformats i samråd med personalen. Till informationsbladet 
finns en handledning för personalen som mer ingående diskuterar praktiska 
råd och tänkvärdheter i konkreta vårdsituationer som personalen kan ha i 
bakhuvudet när de använder informationsbladet. De aspekter som handled-
ningen berör speglar till stor del de frågor och synpunkter som uppstod i 
diskussionerna med personalen. Såväl informationsbladet som personalens 
handledning talar för sig själva och återfinns i slutet av rapporten på sidorna 
38 och 40. 

Utöver detta material kommer medel att sökas för att uppdatera BIVA:s 
musikutrustning, införskaffa sångböcker och musikinspelningar och om 
möjligt i större utsträckning anlita Noomi Säfsten, musikterapeut på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. 

Eftersom studien är den första i sitt slag som genomförts på BIVA, utgör 
kartläggningen av personalens attityder kring sång och musik på avdelningen 
en viktig grund för eventuellt kommande forskning inom området. Vid kon-
ferensen med personalen på Hasseludden den 19 maj 2006 diskuterades hur 
informationsbladet och personalhandledningen kan användas i praktiken 
men också vad studien kan innebära i ett framtidsperspektiv och i BIVA:s 
kontakt med andra sjukhus och avdelningar. Som framgått valde Neonatal-
avdelning C2:02 vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna att inte med-
verka i studien. Men glädjande nog har barnintensivvårdsavdelningarna i 
Göteborg och Lund istället självmant visat intresse för studien. Detta är sär-
skilt intressant eftersom de två barn-iva avdelningarna i Göteborg och Lund 
liksom den i Stockholm vårdar barn i åldrarna 0-16 år. Även på många andra 
punkter är dessa två avdelningar mer lika BIVA än vad Neo är. Vid ett in-
formationsmöte mellan projektledaren och personalen på barn-iva i Göte-
borg den 1 mars 2006, framkom att de är intresserade av att använda det 
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informationsblad och den personalhandledning till föräldrasång som då var 
under utarbetning på BIVA i Stockholm. Vidare har Lund bokat in ett möte 
för att få information om studien i oktober 2006. Eftersom barnintensiv-
vårdsavdelningarna i Göteborg, Lund och Stockholm nyligen har påbörjat ett 
samarbete med bl.a. PDMS (patient data management systems), vore det 
intressant att se om det skulle vara möjligt att upparbeta ett mer organiserat 
nätverk för användning av sång och musik på de tre avdelningarna. Som en 
början på detta diskuterades vid mötet på Hasseludden om BIVA i Stock-
holm skulle kunna införa de Tempur-kuddar med inbyggda högtalare där 
patienten kan lyssna på musik i sängen. Dessa kuddar som ursprungligen är 
ett danskt koncept, Musica Humana, används på barn-iva i Göteborg sedan 
några månader tillbaka. Idén bakom Musica Humana 
(www.musicahumana.dk) med spridning till bland annat Norge, Sverige och 
USA, har utarbetats av bland annat anestesiologer vid Aalborgs Universitets-
sjukhus, och hittills främst använts på vuxna i syfte att skapa lugn och ro och 
ett gynnsamt behandlingsklimat på IVA. Med tanke på de goda effekter som 
märkts inom vården av vuxna vore det intressant att göra en studie på BIVA 
som utgår från Musica Humanas koncept men som sätter det lilla barnet i 
fokus. 

Ett annat tänkbart projekt, som möjligen kan kombineras med Musica 
Humanas koncept, vore att utgå från Kerstin Uvnäs Mobergs forskning som 
också tar hänsyn till det symbiotiska förhållandet mellan mor och spädbarn 
(Uvnäs Moberg 2005). Här vore det exempelvis intressant att studera lång-
siktiga stressrelaterade biologiska mekanismer (förslagsvis vissa peptider, jfr 
Westrin 1999) hos såväl mödrar som barn som lyssnar på samma musik un-
der vårdtiden. Och med tanke på de många studier som visat på röstens stora 
möjligheter att förmedla trygghet mellan människor, vore det kanske mest 
fruktbart att i en sådan interventionsstudie involvera mödrar och barn med 
mödrar som aktivt sjunger för och pratar med sina barn. 

Som titeln på forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kul-
tur antyder, skulle det också vara möjligt att inte bara se sjukvården som en 
social process utan också som en kulturell instans. Men de kartläggningar 
som gjorts över personalens uppfattning om föräldrars sångvanor och musik-
smak i studien kan knappast användas för att dra några långtgående slutsat-
ser om den musik som faktiskt förekommer på Astrid Lindgrens Barnsjuk-
hus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Orsaken är att enkätfrågorna 
har varit alltför generellt hållna för att exempelvis kunna användas i ett mu-
siketnologiskt perspektiv. Däremot kan studien fungera som en pilotstudie 
för en utvidgad studie som inbegriper fältstudier och intervjuer med personal 
och anhöriga. Här vore det också tänkvärt att samarbeta med musikterapeut 
Noomi Säfsten som också är aktiv forskare inom nämnda forskningspro-
gram. 
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Abstract 
This work, Lullabies in the Beginning of Life for Children and their Families 
in a Pediatric Intensive Care Unit, has been supported by Stockholm Coun-
try Council’s Research Programme “Arts in Hospital and Care as Culture”. 

The symbiotic relationship that is between the mother and her newborn child 
will easily be disturbed when the baby has to be treated in a respirator, incu-
bator or if the child has malformations which make it more difficult for the 
parents to bond with their baby. From experience, music, and especially the 
human voice beside scent is a strong potential for recognition and sense of 
security for human beings. By giving parents support to establish a good 
relationship, the purpose is to encourage parents to sing for their newborn 
children. The overall aim with the project is to find a model to support par-
ents to sing for their children which can be summarised in a comprehensible 
leaflet, a leaflet that can be distributed when the families arrive at the ward. 
This has been implemented together with the staff in the Pediatric Intensive 
Care Unit, Karolinska University Hospital. 

The staffs have been given questionnaires about their attitudes and 
knowledge about parental singing. There have also been two meetings to-
gether with the project leader during the winter and spring 2006. The model 
for supporting parents to sing to their babies (“parental singing”) is based on 
research in the fields of musicology, music therapy, medical science and 
psychology, but also on the results from the questionnaires and from the 
thoughts and attitudes that have been discovered during the meetings. The 
leaflet, “parental singing”, and the staffs model to encourage “parental sing-
ing” are a part of this result. 

Appendix 1: Enkät 
Nedanstående enkät fanns ursprungligen med två rubriker, en för BIVA 
(som nedan) och en för Neo. Innehållet i enkäterna var dock identiskt. 

Enkät om sångvanor på BIVA, Astrid Lindgrens barnsjukhus, 
Karolinska Universitetssjukhuset 

Under hösten 2005 genomförs studien ”Visor i livets början för barn och 
föräldrar på sjukhus” på neonatalavdelningen och barnintensiven på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus. Studien ingår i forskningsprogrammet ”Kultur i vår-
den och vården som kultur” vilket drivs av Stockholms Läns Landsting, Ka-
rolinska Institutet och Stockholms Läns Museum (för närmare information 
se: www.lansmuseum.a.se). Syftet med studien är att uppmuntra föräldrar att 
sjunga för sina nyfödda även då de ligger på sjukhus. Den övergripande mål-
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sättningen är att utforma ett informationsblad om nyttan med sång för ny-
födda vilket kan ges till föräldrar när de anländer till avdelningen. Mallen 
ska utformas i samråd med personalen på de två avdelningarna. I detta utgör 
denna enkät ett viktigt redskap. Enkäten är också vägledande för studiens 
andra syfte som innebär en kartläggning av den musik och de sångvanor som 
finns kring spädbarn på de båda avdelningarna. På enkätens sista sida finns 
en preliminär version av informationsbladet. Det är bra om du läser det innan 
du svarar på frågorna. 

Frågorna besvaras genom att man ringar in ett eller flera alternativ. För den 
som vill kommentera sitt svar finns det ofta utrymme för detta i anslutning 
till frågan. Genom att besvara enkäten kan du som anställd bidra till att ge en 
så rättvis bild av musicerandet på din avdelning som möjligt. Enkäten är 
anonym men ringa gärna in vilken personalkategori du tillhör samt om du är 
kvinna eller man. När du är klar läggs enkäten i svarslådan i personalrum-
met. 

Tack för Din medverkan! 

Vänliga hälsningar 

Louise Eulau 
Projektansvarig, sjuksköterska BIVA/BUVA, forskare musikvetenskap 
Stockholms universitet 
louise.eulau@music.su.se 

Vilken personalkategori tillhör du: 

barnsköterska/usk sjuksköterska läkare annan 

Kön: 

kvinna man 

Vad tycker du om innehållet i informationsbladet (se sista sidan)? 

bra  ganska bra dåligt jag har korrige-
rat/gjort tillägg i texten övrigt 

Kommentar:__________________________________________________ 

Tycker du att det är bra med ett informationsblad av det här slaget? 

ja nej 
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Kommentar:__________________________________________________ 

Innan du läste informationsbladet, kände du till fördelarna med sång för ny-
födda? 

ja nej delvis 

Kommentar:___________________________________________________ 

Brukar du själv sjunga när du sköter/vårdar/behandlar spädbarn? 

nej aldrig ibland ja ofta 

Kommentar t. ex. när (vid nattning, skötning o.d.), vad (ge gärna exempel på 
melodier/sånger) _______________________________________________ 

Anser du att de flesta föräldrar sjunger för sina spädbarn även om det av 
medicinska/praktiska skäl ibland är svårt att ta upp barnet i famnen? 

ja nej delvis 

Kommentar:___________________________________________________ 

Vilken sorts musik sjunger föräldrar vanligen för sina barn? (ringa gärna in 
flera alternativ) 

barnvisor  pop/rock-låtar (ur radio/tv-listor) psalmer 

folkvisor vaggvisor ”textlöst” nynnand annat (ge gärna 
exempel på melodier/artister eller liknande)__________________________ 

Har du märkt att vissa melodier förekommer oftare än andra när föräldrar 
sjunger? 

nej ja 

Kommentar, vilka:______________________________________________ 

Anser du att det finns skillnader mellan mammors och pappors sångvanor för 
sina spädbarn? 

Ja nej 

Kommentar___________________________________________________ 
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Kan du märka några skillnader i sångvanor mellan föräldrar med svensk eller 
annan nationell bakgrund? 

Ja nej delvis 

Kommen-
tar___________________________________________________________ 

Vilken/vilka artister, vilken musik förekommer mest inne på salarna om 
föräldrarna själva får välja CD/kassett/video eller liknande? 

Kommen-
tar:___________________________________________________________ 

Informationsblad, preliminär version (tillhörande enkäten) 
 

Sjung för ditt barn! 
 

”Det var så nämligen att Lovis sjöng när hon födde barn. 
Det gick lättare då, påstod hon, och ungen skulle troligen 
bli av en gladare sort, om den kom till jorden under sång.”11 

Att sjunga när vi är tillsammans med ett spädbarn tillhör för de flesta av oss 
förmodligen det mest naturliga i världen. Att sjunga eller gnola melodier 
eller bara små snuttar går av bara farten och vi tänker knappt på att vi sjung-
er. Och utan att vi ens märker det har vi gett det lilla barnet de första nyck-
larna till ett språk, det musiska språket. Men liksom mamma Lovis i citatet 
är det några av oss som också aktivt riktar vår sång till det lilla barnet. När 
en mor pratar med och sjunger för sitt ofödda barn öppnas en direktledning 
till fostret och en möjlighet till stärkt kontakt genom denna samma ledning 
när barnet är fött. Den här direktkontakten är inte bara viktig för spädbarnets 
välbefinnande utan också för att dämpa oro och ångest hos modern under 
havandeskapet och under nyföddhetsperioden. Genom att utveckla den här 
möjligheten tar vi till vara något som vi redan har till skänks, eftersom musi-
ken är ett språk som finns nedärvd hos alla. När vi sjunger och spelar till-
sammans eller lyssnar till varandra delar vi en upplevelse, och den kan bli en 
liten byggsten i grunden för familjens framtida liv tillsammans. 

Det symbiotiska förhållande som finns mellan spädbarnet och mamman 
under hela nyföddhetsperioden kommer lätt i obalans när barnet hamnar i 
respirator, kuvös eller har olika missbildningar som försvårar ett naturligt 
umgänge. Vad kan man då som förälder göra för att motverka detta? Natur-

                                 
11 Lindgren, Astrid (1981). Ronja Rövardotter. Stockholm: Rabén & Sjögren bokförlag. 
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ligtvis finns det flera olika faktorer som spelar in, men att prata och sjunga 
för sitt lilla barn är ett enkelt och handfast sätt att behålla och stärka relatio-
nen även på sjukhus. Varför ska man sjunga för sitt barn, räcker det inte att 
sätta på en skiva med någon trevlig och behaglig musik? Jo, inspelad musik 
har många positiva effekter. Bland annat har man sett att barn på nyfödd-
hetsavdelningar fått förbättrad sugförmåga och bättre syremättnad i blodet 
när de lyssnat på inspelad, lågmäld musik under 30-60 minuters pass. Men 
av erfarenhet vet man också att speciellt den mänskliga rösten vid sidan av 
doft utgör en stark potential för igenkännande och trygghet hos människan. 
Vi vet också att vi har ett betydligt gynnsammare behandlingsklimat om vi 
kan lyckas åstadkomma lugn och ro kring det lilla barnet. För det nyfödda 
barnet fungerar mammans röst som en trygg övergång från moderlivet till 
livet som självständig individ. Som mamma kan du därför bygga upp en 
miljö där barnet känner sig trygg genom att bara sjunga eller småprata med 
ditt barn. Känner du dig blyg att sjunga om andra än ditt barn är i närheten 
kan du ju alltid sjunga till ackompanjemang av en inspelning med din favo-
ritartist eller någon annan musik du gillar. 

Det finns också andra skäl att sjunga för våra små. Hos ett föräldrapar 
som sjunger för sitt nyfödda barn finns musiken och rytmen som skänker 
glädje både åt dem som framställer den och åt den som lyssnar. Här finns en 
framväxande gemenskap i musikens tecken. Finns det äldre barn i familjen 
kan sånger vara ett sätt för dem att bekanta sig med det nyfödda syskonet. 

Under hösten och vintern 2005/06 pågår projektet ”Visor i livets början 
för barn och föräldrar på sjukhus” på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Projek-
tet ingår i forskningsprogrammet ”Kultur i vården och vården som kultur” 
som drivs av Stockholms Läns Landsting, Stockholms Läns Museum och 
Karolinska Institutet. Syftet med projektet är att söka uppmuntra föräldrar att 
sjunga för sitt spädbarn även när det hamnar på sjukhus. Syftet är också att 
söka stärka relationen mellan föräldrarna och det nyfödda barnet med hjälp 
av sång. För den som vill läsa mer om musik och nyfödda rekommenderas 
boken Musik i livets början av John Lind/Sigrid Neuman (1981). Det går 
också bra att ta kontakt med projektansvarig. 

Appendix 2: Personalhandledning och 
informationsblad, reviderad version 
Denna slutgiltiga version av informationsbladet är en reviderad version av 
det preliminära informationsbladet som har varit grundläggande vid fysiska 
och virtuella möten med personalen. I revideringen har hänsyn tagits till 
personalens synpunkter på innehåll och form. 
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Sång och musik i livets början 
 

”Det var så nämligen att Lovis sjöng när hon födde barn. 
Det gick lättare då, påstod hon, och ungen skulle troligen 
bli av en gladare sort, om den kom till jorden under sång.”12 

Spädbarnet känner väl till mammans röst redan från tiden i magen. Därför 
fungerar mammans röst som en trygg övergång från moderlivet till livet som 
självständig individ. Som mamma kan du alltså bygga upp en miljö där bar-
net känner sig trygg bara genom att sjunga eller småprata med ditt barn. Är 
du blyg för att sjunga om sjukvårdspersonal eller andra patienter och föräld-
rar finns inne på salen kan du prova att sjunga till ackompanjemang av en 
inspelning med någon musik som du gillar. Tillhör du dem som aldrig brukar 
sjunga eller om du av någon anledning inte vill sjunga kan du ändå lugna 
och trösta ditt barn bara genom att använda din röst och prata lugnande med 
det. Det är inte hur eller vad du sjunger eller säger som är det väsentliga utan 
att ditt barn hör din röst. Här har också pappan en viktig roll. Hos ett föräld-
rapar som sjunger för sitt nyfödda barn finns musiken och rytmen som kan 
skänka glädje både åt dem som framställer den och åt den som lyssnar. 

Hur är det då med inspelad musik? Generellt gäller att musik på CD eller 
ljudkassett har många positiva effekter. Bland annat har man sett att barn på 
nyföddhetsavdelningar fått förbättrad sugförmåga och bättre syremättnad i 
blodet när de lyssnat på inspelad, lågmäld musik under 30 minuters pass. En 
jämn taktfast rytmik med markerad grundpuls till en harmonisk melodi före-
faller dessutom kunna bidra positivt till barnets andning. Men det är viktigt 
att vi är lyhörda för barnets reaktioner. Finns det något i barnets rörelse- eller 
andningsmönster som tyder på stress eller missnöje är det lämpligt att stänga 
av musiken så att barnet kan ta en vilopaus. 

Fråga gärna någon ur personalen om du vill veta mer eller om du vill få 
tips på musik och sånger. Exempelvis går det bra att använda avdelningens 
ljudkassetter och sångböcker. Det är också möjligt att låna in material från 
biblioteket eller lekterapin, eller varför inte själv spela in ett band med din 
röst som personalen kan spela för ditt barn när du själv inte kan vara hos det 
på sjukhuset? Pröva er fram till vad som passar just er familj bäst. 

                                 
12 Lindgren, Astrid (1981). Ronja Rövardotter. Stockholm: Rabén & Sjögren bokförlag. 
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Personalens handledning till informationsbladet ”Visor i livets 
början” 

Bakgrund 
Under hösten och vintern 2005/2006 genomfördes studien ”Visor i livets 
början för barn och föräldrar på sjukhus” på barnintensivvårdsavdelningen 
på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Studien 
ingick i forskningsprogrammet ”Kultur i vården och vården som kultur” som 
drivs av Stockholms Läns Landsting, Karolinska Institutet och Stockholms 
Läns Museum. Syftet med studien var att undersöka möjligheten att persona-
len rutinmässigt uppmuntrar föräldrar att sjunga för sina nyfödda på sjukhus. 
Ett steg i detta var att i samråd med personalen utforma ett informationsblad 
riktat till föräldrar där det framgår vika fördelar som finns med att föräldrar 
sjunger för nyfödda. Det praktiska genomförandet innebar att personalen 
först gavs möjlighet att medverka vid ett informationsmöte där det presente-
rades rön från forskning kring musik i livets början med fokus på medicins-
ka, sociala och psykologiska aspekter. Därefter genomfördes en enkätunder-
sökning bland personalen. I enkäten ombads var och en dels ge sin bild av 
den rådande musikkulturen på avdelningen, dels lämna synpunkter på ett 
utkast till ett tänkt informationsblad. Resultaten, redovisade i rapporten Visor 
i livets början för barn och föräldrar på sjukhus (Eulau 2006), har sedan 
varit grundläggande för utformningen av den slutliga versionen av informa-
tionsbladet. I rapporten återfinns också hela den teoretiska bakgrunden till 
informationsbladet samt en rikhaltig litteraturförteckning för den som önskar 
dyka djupare. Informationsbladets nuvarande skepnad innebär bland annat 
att stora friheter och ansvar läggs på personalen. Därför har det komplette-
rats med den här mallen vilken fungerar som en sorts handledning eller 
checklista för personalen. 

Checklista 

När och hur är det lämpligt att föräldrar tar del av informationsbladet? 
Informationsbladet kan antingen kopieras upp och ges till föräldrar när de 
anländer till avdelningen eller finnas tillgängligt på allmänna anslagstavlor 
eller liknande. 

Vem är sången till för? 
När en mor pratar med och sjunger för sitt ofödda barn öppnas en direktled-
ning till fostret och en möjlighet till stärkt kontakt genom denna samma led-
ning när barnet är fött. Den här direktkontakten är inte bara viktig för späd-
barnets välbefinnande utan också för att dämpa oro och ångest hos modern 
under havandeskapet och under nyföddhetsperioden. Genom att utveckla den 
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här möjligheten tar vi till vara något som vi redan har till skänks, eftersom 
musiken är ett språk som finns nedärvd hos alla. När vi sjunger och spelar 
tillsammans eller lyssnar till varandra delar vi en upplevelse, och den kan bli 
en liten byggsten i grunden för familjens framtida liv tillsammans. 

Hos ett föräldrapar som sjunger för sitt nyfödda barn finns musiken och 
rytmen som skänker glädje både åt dem som framställer den och åt den som 
lyssnar. Här finns en framväxande gemenskap i musikens tecken. 

Syskon 
Finns det äldre barn i familjen kan sånger vara ett sätt för dem att bekanta sig 
med det nyfödda syskonet. Ett problem på BIVA och BUVA är att syskon 
vanligen inte får vistas på avdelningarna. Däremot kan vi uppmuntra föräld-
rar att sjunga samma sånger för barnet/barnen hemma som de sjunger på 
sjukhuset för att på så sätt förbereda dem inför ett kommande möte. I de 
undantagsfall som det är aktuellt att syskon följer med föräldrarna till BIVA 
är det helt upp till patientansvarig vårdare att ta ställning till vad som är 
passande. 

Hur kan jag som vårdare stödja föräldrar som vill sjunga för sitt barn? 
För många av oss är det den naturligaste saken i världen att sjunga eller 
smånynna när vi är i sällskap av ett nyfött barn. Andra kanske behöver hjälp 
på traven med att exempelvis finna lämpliga sånger. Här kan du som vårdare 
föreslå föräldrar att sjunga sånger som de själva hörde som barn. På så sätt 
ger vi familjen ett redskap att knyta an till den egna kulturen och stärka ge-
menskapen över generationerna med den nya familjemedlemmen. Detta kan 
vara särskilt tänkvärt i mötet med familjer med annan etnisk eller kulturell 
bakgrund än svensk. Vi kan också föreslå föräldrar att sjunga andra sånger 
som de känner till. Avdelningen kan också tillhandahålla inspelad musik och 
sångböcker som familjerna har tillgång till. Lämpligt material kan fås genom 
sjukhusets bibliotek, lekterapi och musikterapeuten. Tänkvärda riktlinjer är 
att musiken gärna: 

• Innehåller text med rim (bra för barnets språkinlärning) 
• Innehåller melodi med jämn rytm (främjar ett naturligt rytmiskt and-

ningsmönster och lägger grund för språkmelodi och musikalitet) 
• Knyter an till familjens kultur och föreställningsvärld 

Hur kan jag som vårdare stödja föräldrar som inte vill sjunga för sitt 
barn? 
Det som kan kännas befriande och lugnande för vissa kan upplevas kravfyllt 
och ångestladdat för andra. Här är det viktigt att vi accepterar att alla är olika 
men också att sång och musik kan dra igång känslor som kan bli svåra att 
hantera. Eftersom det främsta syftet att införa sång och musik på avdelning-
en är att skapa trygghet i familjen och därmed ett gynnsammare behand-
lingsklimat kring det lilla barnet, finns det naturligtvis ingen anledning att 
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någon sjunger som inte vill om det ger motsatt effekt. I ett sådant läge kan 
det istället vara lämpligt att tona ned nyttan av föräldrasång och föreslå nå-
got av de övriga alternativ som avdelningen brukar föreslå föräldrar för att 
knyta an till sitt barn. 

Är det lämpligt att använda inspelad musik på 
barnintensivvårdsavdelningen? 
Absolut – under förutsättning att det inte stör andra patienter/anhöriga på 
salen. Ett alternativ är att föräldrar själva tar med sig inspelad musik hem-
ifrån som de kan ha som ackompanjemang när de sjunger. Detta kan vara 
särskilt lämpligt för dem som annars känner sig blyga eller hämmade att 
sjunga när det finns sjukvårdspersonal (och kanske andra vuxna) som kan 
höra deras sång. En möjlighet är också att föräldrarna spelar in ett kassett-
band eller en CD där de sjunger eller pratar för sitt barn. Denna lösning kan 
vara särskilt lämplig om föräldrarna själva inte har möjlighet att vara med 
sitt barn på sjukhuset. 

För äldre barn kan det kanske kännas attraktivt med favoritmusik förmed-
lad med Ipod, Walkman och liknande. Ett alternativ för de något större bar-
nen kan också vara Tempur-kuddar med inbyggda högtalare. 

Finns det medicinska argument som talar mot sång och musik på 
barnintensiven? 
Generellt gäller att intensivvårdspatienter allt för sällan får uppleva tystnad. 
Även om vi försöker hålla ned ljudnivån genom att tala lågmält och sänka 
volymen på olika apparater som kan (och måste kunna) larma så blir det 
aldrig helt tyst kring patienten. Därför handlar det snarare om en avväg-
ningsfråga om vilka ljud vi kan och vill erbjuda våra patienter och i vilken 
omfattning. 

Svenska och internationella studier talar för att nyfödda barn som får höra 
musik på neonatalavdelning har bättre tillväxtkurvor, får kraftfullare och 
tidigare sugförmåga och bättre syremättnad i blodet om de regelbundet hör 
lågmäld harmonisk musik jämfört med dem som inte får höra musik. En 
rekommenderad riktlinje för spädbarn och prematurfödda barn är att musik 
ska spelas: 

• med låg volym (under 70 dB) 
• max 30 minuter åt gången 
• minst 30 minuters vila mellan musikpassen 
• som längst 1.5 h/dag 

Och eftersom vi inte riktigt vet hur spädbarn uppfattar ljud när de är sedera-
de med exempelvis Ketalar eller Midazolam bör vi naturligtvis vara lyhörda 
för tecken på stress eller oro. Här kan vi utgå från avdelningens rutiner och 
använda de skattningsskalor som vi brukar för att observera stress och smär-
ta (de skattningsskalor som nämns i studien är NIDCAP och ALPS). Anser 
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du som vårdare att det finns skäl att tro att ett spädbarn inte mår bra av att 
höra inspelad musik är det viktigt att stänga av musiken och ta reda på orsa-
ken till missnöjet/stressen. Beträffande föräldrars sång för sina barn bör vi 
endast ingripa om vi anser att barnet av någon anledning inte ser ut att må 
bra. 
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