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Sammanfattning Musik har förmågan att påverka människor och har under 

historiens gång haft stor betydelse för människor. Det är av stor 
vikt att analysera hur användningen av musik som 
omvårdnadsintervention kan påverka patienter. Arbetet utfördes 
som en litteraturstudie och syftet var att beskriva effekter av 
musik som omvårdnadsintervention. Musik som 
omvårdnadsintervention visade sig ha potential att lindra oro, 
dämpa smärta och öka patienters avslappning. Musikpreferens 
hade viss betydelse, det visade sig att självskattad oro sänktes 
om patienten själv fått välja musikgenre. Blodtryck och 
andningsfrekvens kunde samtidigt sänkas och nivåer av 
oxytocin öka. De positiva effekterna av musik visade att 
musikintervention kan vara värdefullt att erbjuda patienter. 
Musik som omvårdnadsintervention rekommenderas i klinisk 
verksamhet. Att medvetandegöra musikinterventioner hos 
sjuksköterskor under grundutbildning och mer forskning inom 
området kan gagna patienter. 
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Inledning 

Den teknologiska utvecklingen i dagens samhälle har gjort att musik är lätt tillgängligt för 
många människor. Musikavlyssning är inte längre bundet till en speciell plats, människor kan 
via portabla apparater, till exempel mobiltelefoner, ta med sig musik överallt (Lilliestam, 
2006). Musik kan användas för att förändra människors sinnesstämning. Individer blir mer 
positivt inställda om musiken är behaglig och mer negativt inställda om musiken är obehaglig 
(Krahé & Bieneck, 2012). Lilliestam (2006) belyser att människors kroppar ofta sätts i rörelse 
när individen blir påverkad av musik. Hormoner frisätts även vid lyssnandet på musik. 
Richards, Johnson, Sparks och Emerson (2007) framhåller att det finns många fördelar med 
musik, sett ur ett patientperspektiv. Många patienter anser att det är trivsamt att lyssna på 
musik och uppmuntrar gärna andra patienter att lyssna på musik. 

På många offentliga platser spelas musik (Wikström, 2003). Butiker kan använda musik för 
att potentiella kunder ska lockas in i butiken (Beverland, Lim, Morrison & Terziovski, 2006). 
Olika musiktempon påverkar hur människor beter sig, långsamt tempo gör till exempel att 
människor stannar till och besöker affärer som de först inte tänkt besöka, än om tempot i 
musiken är snabbare (Ergoglu, Machleit & Chebat, 2005). Oroliga patienter som vistas i 
väntrum där musik spelas kan bli mer lugna och positivt inställda (Cooper & Foster, 2007). 
Det gäller särskilt om patienten har en preferens för genren som spelas. I en studie (Yalch & 
Spyxangenberg, 2000) framkommer att tidsuppfattningsförmågan kan förändras vid 
lyssnandet på musik. Det kan kännas som om mer tid har förflutit, än det egentligen har, om 
musiken är familjär för individen. Musik har möjlighet att tidsmässigt förkorta koloskopi och 
att minska användningen av opiater under undersökningen (Richards et al., 2007). Musik kan 
också reducera oro och smärta hos patienter perioperativt (Nilsson, 2008), vilket kan bidra till 
minskat behov av anxiolytika och analgetika. 

Bakgrund 

Musik kan, enligt Nationalencyklopedin (2012), klassas som ordnat ljud och härstammar från 
en hopskrivning av de grekiska orden mousa och te´chnē – mousikē´ – som betyder musernas 
konst. Musik har genom historien haft en viktig funktion i alla samhällen och kulturer 
(Wikström, 2003). Redan i fosterstadiet kan människor uppfatta och reagera på musik. 
Hovmusikern Davids harpospel beskrivs i gamla testamentet som lugnande för kung Saul att 
lyssna på då han upplevde plågor (1 Samuelsboken 16:23, 2000). Musik kan ta bort 
människans fokus på negativa situationer och istället göra att positiva händelser kommer i 
centrum (Asp & Ekstedt, 2009). 

Individer förhåller sig olika till musik beroende på vilken bakgrund och lärdom de har 
(Lilliestam, 2012). Kvinnors och mäns intentioner med att lyssna på musik skiljer sig åt (Ter 
Bogt, Mulder, Raaijmakers & Nic Gabhainn, 2010). Skapandet av en identitet och att 
förstärka sitt känslomässiga mående ligger ofta i fokus för kvinnors musikval, medan 
männens fokus är den sociala identiteten. Eventuella emotionella anknytningar till musiken 
påverkar valet av musik och hur individen lyssnar på musiken (Lilliestam, 2012). Musik kan 
figurera i bakgrunden till vardagssysslor eller så kan själva lyssnandet vara i fokus. 

Musik har lugnande effekter på människans blodtryck, puls och andningsfrekvens (Asp & 
Ekstedt, 2009). Musik kan även ha motsatt effekt på dessa parametrar (Lilliestam, 2009). 
Oxytocin, adrenalin och endorfiner (Lilliestam, 2009) inverkar på välbefinnandet eftersom 
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dessa kan frigöras vid musiklyssnande. Halten av kortisol sänks också (Nilsson, 2008; Asp & 
Eksted, 2009). Muskeltonus och livlighet påverkas då människan exponeras för musik 
(Lilliestam, 2009). Lundqvist, Carlsson, Hilmersson och Juslin (2009) åskådliggör att 
verksamheten i de zygomatiska musklerna är större vid påverkan av glad musik än av 
nedstämd musik.  

Musik har möjlighet att nå fram till människors känslor och att djupt beröra på grund av att 
musiken först når de emotionella delarna av hjärnan innan de analytiska hjärnfunktionerna 
aktiveras (Asp & Ekstedt, 2009). Det känslomässiga inflytandet som musiken har på 
människor sprider sig ofta fort mellan personerna i en grupp, glad musik gör människor glada 
(Lundqvist et al., 2009). En positiv atmosfär kan skapas med musik och musiken kan hjälpa 
människor att hantera sin livssituation (Ter Bogt et al., 2010). 

Musik används inom sjukvården för att påverka patienters smärtupplevelse vid operationer 
och för att lindra patienters oro inför koloskopi (Richards et al., 2007). Musik har även 
dämpat oro hos patienter med myokardiell infarkt (Bradt & Dileo, 2009). Patienterna med 
musikintervention hade också en större sänkning gällande graden av oro än de som inte 
lyssnade på musik. Ytterligare en faktor var att humöret förbättrades avsevärt hos de som 
lyssnade på musik. Det är sjuksköterskans ansvar att delge patienten vilka möjliga 
behandlingsalternativ som finns tillgängliga (SFS 2010:659). I en review-artikel påpekar 
Bradt och Dileo (2009) också att musiklyssnande kan lindra smärta, men att det inte alltid gör 
det. Musik kan också sänka blodtrycket och pulsen (Bradt & Dileo, 2009; Nilsson, 2008). 

Florence Nightingales omvårdnadsteori (1859/1992) bygger på att naturen är läkande för 
människan. Estetiken har en viktig roll, att variera patientens tillvaro, som att se ut genom 
fönstret från sjukhussängen, blommor, färg och form. Patienten utsätts ofta för onödigt 
vårdlidande under långa sjukhusvistelser i monotona miljöer. Stränginstrument och 
människans sångröst förespråkas av Nightingale (1859/1992). De har en mjuk, kontinuerlig 
klang och är välgörande för patienten. Försiktighet uppmanas dock när det gäller musik i 
behandlingssyfte. ”The finest piano-forte playing will damage the sick, while an air, like 
”Home, sweet home” or ”Assia a piè d’un salice” on the most ordinary grinding organ will 
sensibly soothe them – and this quite independent of association” (Nightingale, 1859/1992 s. 
33). Instrument och genre kan inverka olika på patienten och pianospel kan ha en skadlig 
effekt på patienten. Nilsson (2008) poängterar att stränginstrument bör användas vid 
musikinterventioner för patienter. Musikens tempo och volym är av betydelse för 
interventionen, där en takt på 60-80 slag per minut (bpm) och 60 decibel (dB) eller under är 
att föredra. Vidare rekommendation är att använda instrumentell musik och att patienten själv 
bör få välja genre. 

Problemformulering 

Under historiens gång har musik varit betydelsefullt för människor. Musik har förmågan att 
påverka människor då musiken skapar känslomässiga associationer hos individen. Estetiken är 
en viktig del i den vårdande omgivningen. Glad musik gör människor glada, och den glada 
stämningen sprider sig inom grupper. Objektiva parametrar hos patienter, till exempel puls, 
kan stiga och sjunka vid musiklyssnande, men musik kan även inverka på subjektiva 
upplevelser, av till exempel smärta och oro. Det är av stor vikt att analysera hur användningen 
av musik som omvårdnadsintervention kan påverka patienter. 
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva effekter av musik som omvårdnadsintervention. 

Metod 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt (Friberg, 2012). 

Datainsamling 

Lämpliga sökord (se bilaga A) relaterat till musikens effekter identifierades. En pilotsökning 
gjordes i PubMed, då databasen innehåller relevant forskning kopplat till problemområdet. En 
utökad litteratursökning (se bilaga B) gjordes sedan i PubMed, Cinahl och Academic Search 
Elite. Direkt användning av engelska termer i databaserna användes för att söka efter 
relevanta thesarus-begrepp. Sökningar gjordes dessutom i PsycINFO, men det funna 
materialet bedömdes inte vara adekvat för litteraturstudiens syfte.  

I Pubmed användes MeSH-termerna Music och Music Therapy med den booleska operatören 
OR för att expandera sökningen. På samma sätt användes OR till sökorden Patient och Patient 
Participation, samt till Intervention Studies och Recreation Therapy, samtliga MeSH-termer. 
Sökordet Effect* lades till sökningarna som fritextord med trunkering för att grundligt söka av 
begreppet. Med hjälp av den booleska operatören AND så kombinerades de olika sökorden i 
två sökningar.  

I Cinahl inkluderades den booleska termen OR vid sökningar på Cinahl Heading-termerna 
Music och Music Therapy. Patients+, Cinahl Heading, med explode-funktion, och Effect som 
fritextsökord lades till sökning med den booleska operatören AND mellan termerna. För en 
utvidgad sökning kompletterades sökorden Music och Music Therapy med fritextsökorden 
Music Intervention*. Trunkering användes för att utöka antalet träffar och den booleska 
operatören OR användes mellan de tre termerna. Till sökning med sökorden Sound, 
fritextsökning, och Patients+, Cinahl Heading, användes den booleska termen AND.  

Sökorden Music, Music Therapy och Patients, Subject Terms, användes för litteratursökning i 
Academic Search Elite. Fritextordet Effect* med trunkering användes för att bredda 
sökningen. Den booleska operatören OR användes mellan Music och Music Therapy och den 
booleska termen AND användes mellan resterande termer och de två ovanstående.  

En kompletterande sökning gjordes den åttonde november 2012 där sökordet Outcome ersatte 
sökordet Effect. I PubMed valdes MeSH-termerna Outcome Assessment (Health Care) och 
Treatment Outcome, med den booleska operatören OR emellan. I Cinahl användes Cinahl 
Heading-termerna Outcome Assessment, Outcomes (Health Care) och Treatment Outcomes, 
även de med den booleska operatören OR emellan. Music intervention* som fritext med 
trunkering och Nursing Interventions med den booleska operatören OR dessemellan användes 
också vid sökningarna. Detta för att ytterligare fördjupa litteratursökningen och för att 
optimera att det funna artikelunderlaget motsvarade den tillgängliga forskningen inom 
problemområdet. 

Lästa abstrakt baserades på hur väl titlarna motsvarade litteraturstudiens syfte. Om abstraktet 
sedan svarade väl till syftet valdes artikeln ut till urval ett. Inklusionskriterier för sökningar i 
Cinahl var Peer Reviewed. Vid sökning i Academic Search Elite glömdes boxen för Peer 
Review att fyllas i. En kontroll via tidskriftens hemsida verifierade att artikeln var Peer 
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Review-granskad. Studierna skulle omfatta vuxna patienter med somatisk diagnos och endast 
studier med musikintervention i en vårdsituation, där patienter själva lyssnar på musik 
inkluderades. Ytterligare inklusionskriterier var att patienterna skulle befinna sig i 
sjukhusmiljö och att effekter av musiklyssnandet skulle mätas. Litteratursökningarna 
avgränsades tidsmässigt från första januari 2005 till och med datumen för sökningarna, vilka 
var 18-19 oktober och åttonde november 2012. Vidare reducerades antalet artiklar, med tanke 
på tidsramen för litteraturstudien, till att behandla artiklar från första januari 2009 och framåt 
till datumen för litteratursökningarna.  

Databearbetning 

Artiklarna från urval ett (n = 59) lästes individuellt för att sedan kvalitetsgranskas. 
Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Olsson & Sörenssen, 2011) användes, 
aktuella artiklar var av kvantitativ art. Poäng, 0-3, sattes sedan utifrån bedömningsmallens 
kriterier med möjlighet till totalt 47 poäng. Vidare fortsatte urvalsprocessen med att de 
artiklar som fick 80 % och uppåt motsvarade hög evidensnivå (n = 17) och av dem valdes sex 
artiklar bort då de ej motsvarade inklusionskriterierna. Slutligen återstod 11 resultatartiklar i 
urval två vilka sammanställdes i en artikelöversikt (se bilaga C) där syfte, metod, urval, 
bortfall, patientgrupp, intervention, resultat och slutsats redovisas. En tabell (se bilaga D) över 
musikbeskrivning gjordes för att urskilja eventuella skillnader och likheter mellan de olika 
musikinterventionerna samt för att belysa vem i studien som valt musik. I musikbeskrivningen 
användes de ursprungliga engelska termerna för att bibehålla deras betydelse. Den egentliga 
betydelsen av termerna kan gå förlorad vid översättning till svenska. 

De, i urval två, utvalda studierna lästes enskilt av båda författarna till föreliggande 
litteraturöversikt och diskuterades sedan till konsensus om innehållets två teman 
identifierades: objektiva mätvariabler och subjektiva mätvariabler. En översikt (se bilaga E) 
över studiernas effektvariabler gjordes för att få en övergripande bild av dessa.  

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de nio objektiva och de nio subjektiva mätvariabler som 
identifierades under analysen av materialet i litteraturstudien. De objektiva mätvariablerna var 
puls, blodtryck/medelartärtryck (MAP), syremättnad (SaO2), konsumtion av analgetika och 
anxiolytika, andningsfrekvens, hudtemperatur, arteriellt syrgastryck (PaO2) och 
oxytocinnivåer i plasma (se tabell 1). De subjektiva mätvariablerna var oro, smärta, 
avslappning, obehag, ljudmiljö, välmående, musikpreferens relaterat till oro, sömn och angina 
(se tabell 2). (Se bilaga E för detaljerad överblick gällande effektvariabler.)  
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Effekter på objektiva mätvariabler 

Tabell 1. Översikt över uppnådd signifikans på objektiva mätvariabler 
 
Artikel Binns-Turner, et 

al. 2011 
Chang, et al. 
2011 

Korhan, et al. 2011 Nilsson, 2009 

Musikval av 
patienten 

Ja Ja Nej Nej 

Situation 
Miljö 

Mastektomi 
Perioperativt 

 

Preangiografi 
Förberedelserum 

Ventilator 
Intensivvårdsavdelning 

Intraangiografi 
Röntgen 

Puls  (K)   

Blodtryck/ 
MAP 

p = ,003  p =,024-,016 
[p =,001]/ 

[p =,002] 

Andningsfrekvens   p =,043 
[p =,001] 

 

Hudtemperatur  (K)   

PaO2    p =,039 

Oxytocin    p =,004-,024 

 
p-värde = Signifikant skillnad mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp 
[p-värde] = Signifikant skillnad inom interventionsgrupp pre- och posttest 
(K) = Skillnader i mätvärden som ej uppnått statistisk signifikant skillnad, men, enligt artikelförfattarna, kliniskt 
signifikanta resultat  
 
Musik inte har någon visad statistisk signifikant effekt på puls (Nilsson, 2009; Allred, Byers 
& Sole, 2010; Binns-Turner, Wilson, Pryor, Boyd & Prickett, 2011; Chang, Peng, Wang & 
Lai, 2011; Korhan, Khorshid & Uyar, 2011; Lee, Chao, Yiin, Chiang & Chao, 2011). Chang 
et al. (2011) uppgav emellertid att pulsen i interventionsgruppen kliniskt signifikant sänktes. 
Två studier visade att användningen av musik inom intensivvård och perioperativ omvårdnad 
kan sänka patienters blodtryck (Binns-Turner et al., 2011; Korhan et al., 2011). I en studie av 
Allred, Byers och Sole (2010) framkom ingen skillnad mellan interventionsgrupp och 
kontrollgrupp gällande blodtryck. Nilsson (2009) visade däremot på en skillnad i blodtryck 
pre- och posttest i interventionsgruppen, då blodtrycket sänktes signifikant över tid. 

Nilsson (2009), Allred et al. (2010) och Korhan et al. (2011) presenterar att musik inte hade 
någon effekt på SaO2, men Nilsson (2009) belyser att musiken hade effekt på PaO2 som var 
högre i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. I två artiklar som undersökte 
musikens effekt på andningsfrekvens framkommer dels att musik kan sänka 
andningsfrekvensen hos patienter som vårdas i ventilator (Korhan et al., 2011), men också att 
musik inte påverkar andningsfrekvensen hos postoperativa knäledsplastikspatienter (Allred et 
al., 2010). En studie (Chang et al., 2011) undersökte hudtemperaturens påverkan av musik, 
och kom fram till att musik inte utgjorde någon större effekt på denna parameter. Däremot 
uppgav Chang et al. (2011) att resultatet visade kliniskt signifikant skillnad mellan grupperna, 
där interventionsgruppens temperatur ökade. 

En, i en studie (Nilsson, 2009), uppmätt parameter som höjdes vid musiklyssnande var 
oxytocinhalten i blodet, där interventionsgruppen hade högre nivåer än kontrollgruppen. I 
kontrollgruppen hade halterna dessutom sänkts, medan de i interventionsgruppen hade höjts. 

Effekter på subjektiva mätvariabler 

Tabell 2. Översikt över uppnådd signifikans på subjektiva mätvariabler 
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Artikel Allred, et 

al. 2010 
Binns-
Turner, 
et al. 
2011 

Chang, et 
al. 2011 

Lee, et 
al. 2011 

Nilsson, 
2009 

Nilsson, 
et al. 
2009 

Ruy et al, 
2011 

Weeks et 
al. 2010 

M
u

si
kv

al
 

av
 

p
at

ie
n

te
n

 

Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

S
it

u
at

io
n

 
M

il
jö

 

P
os

to
pe

ra
tiv

t 
P

at
ie

nt
sa

l 

M
as

te
kt

om
i 

P
er

io
pe

ra
ti

vt
 

P
re

an
gi

og
ra

fi
 

F
ör

be
re

de
ls

er
um

 

P
re

op
er

at
iv

t 
V

än
tr

um
 

In
tr

aa
ng

io
gr

af
i 

R
ön

tg
en

 

In
tr

aa
ng

io
gr

af
i 

R
ön

tg
en

 

P
os

t P
C

I 
P

at
ie

nt
sa

l 

In
tr

aa
ng

io
gr

af
i 

R
ön

tg
en

 

O
ro

 [p =,013] p =,001 p =,003 p =<,001    p =<,05 

S
m

är
ta

 [p =,001] p =,007 
 

   //p =,004   

A
vs

la
p

pn
in

g     p =,003- 
p =,009 

[p =,001] 

   

L
ju

d
m

il
jö

        p =,05 

V
äl

m
åe

nd
e        p =,05 

M
u

si
k

p
re

fe
re

n
s 

r/
t 

or
o 

  p =,05      

S
öm

n
 

K
va

li
te

t/
 

k
va

n
ti

te
t       p =,001/ 

p =,05 
 

 
p-värde = Signifikant skillnad mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp 
[p-värde] = Signifikant skillnad inom interventionsgrupp pre- och posttest 
// = Signifikant skillnad mellan könen 
 
Den självskattade oron var lägre i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen i fyra av 
studierna (Binns-Turner et al., 2011; Chang et al., 2011; Lee et al., 2011; Weeks & Nilsson, 
2010). Av dessa studier genomfördes två preoperativt (Chang et al., 2011; Lee et al., 2011), 
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en under angiografi (Weeks, & Nilsson, 2010) och en perioperativt (Binns-Turner et al., 
2011). Chang et al. (2011) undersökte om musikpreferens kunde påverka grad av oro, vilket 
visade signifikans. Hos de patienter som själv valt musikgenre mättes lägre nivå av oro. 
Musik ökade välmåendet och ljudmiljön upplevdes som bättre hos de patienter som lyssnade 
på musik jämfört med kontrollgruppen (Nilsson, Lindell, Eriksson & Kellerth, 2009; Weeks 
& Nilsson, 2010). Patienter med patientfokuserad musik var de som var mest positiva till 
ljudmiljön, jämfört med patienter som antingen lyssnade på musik via högtalare eller inte 
lyssnade på musik alls (Weeks & Nilsson, 2010). 

Nivån av smärta sänktes perioperativt statistiskt signifikant vid musikintervention (Binns-
Turner et al., 2011). Ingen skillnad gällande smärtupplevelse konstaterades i Allred et al. 
(2010) undersökning, men det framkom att patienterna i interventionsgruppen upplevde att 
musiken hjälpte dem att glömma smärtan, att deras humör påverkades positivt samt att det var 
behagligt att lyssna på musik. Nilsson et al. (2009) belyser en skillnad hos män och kvinnor i 
smärta i instickstället vid angiografi. Ljudmiljön och känslan av avslappning rankades högt av 
patienterna. 

Nilssons (2009) studie visade att patienter i musikinterventionsgruppen skattade högre grad av 
avslappning, som kunde kopplas till oxytocinnivåer. Oxytocinhalten, liksom upplevelsen av 
avslappning, ökade över tid. Sömnen hos patienter som genomgått PCI förbättrades både 
kvantitativt och kvalitativt hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (Ruy, Park 
& Park, 2011). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Ambitionen var att genom ett systematiskt arbetssätt sammanställa en litteraturstudie i 
omvårdnadsvetenskap. Således utfördes sökningar främst i databaserna Cinahl och PubMed 
(se bilaga A) då de har en tydlig omvårdnadsinriktning. Kompletterande sökningar 
genomfördes i Academic Search Elite som har en vidare inriktning och också omfattar 
hälsovetenskap. Detta för att vidga möjligheten att forskningsområdet som litteraturstudiens 
syfte berör har genomsökts. För att försöka uppnå bästa tänkbara metodiska genomsökning 
användes likartade fritextsökord i de olika databaserna. I inledande litteratursökning användes 
fritextsökordet effect. Med ansats att säkerställa att relevant material inom ramen för 
litteraturstudiens syfte inte förbisetts kompletterades sökningen med fritextsökordet outcome.  

Samtliga 11 studier som användes i litteraturstudien (se Bilaga C) hade kvantitativ ansats, 
vilket möjligen kan ha ökat litteraturstudiens validitet, då litteraturstudien fokuserade på 
effekt. Det var dock olika kvantitativa designer, vilket visade sig i mängd olika 
effektvariabler. Det är således ett forskningsfält med skiftande intressefokus. Utifrån en 
kvalitetsmall (Olsson & Sörensen, 2011) för kvantitativa studier eftersträvades en 
säkerställning av artiklarnas kvalitet. Mallen ansågs detaljrik och gav stöd för att i högre grad 
tillförsäkra artiklarnas validitet. Det faktum att subjektiva värderingar låg till grund vid 
poängsättning i granskningsmallen måste ändå beaktas, då det kan ha påverkat vilken grad av 
kvalitet som artiklarna bedömdes ha. Eftersom litteraturstudien är sammanställd av debutanter 
inom vetenskapligt arbete måste det föreligga reservation för att reliabiliteten, trots allt, kan 
ha påverkats. 

Studierna härstammade från fyra världsdelar; Nordamerika, Europa, Oceanien och Asien, och 
sex olika länder; USA, Turkiet, Sverige, Australien, Sydkorea och Taiwan. Resultatet kan 
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vara intressant även för svensk hälso- och sjukvård eftersom musik är kulturellt betingat 
(Wikström, 2003). Sverige har utvecklats till att vara en mångkulturell nation. Resultatet visar 
att det globalt sett finns forskning på musik inom omvårdnad. Bäst effekt hade musiken då 
patienterna själva valde genre. Endast i fyra av studierna (Binns-Turner et al., 2011; Chang et 
al., 2011; Cooke, Chaboyer, Schluter, Foster, Harris & Teakle, 2010; Johnson, Raymond & 
Goss, 2012) togs hänsyn till musikpreferens. Om samtliga studier erbjudit patienterna 
möjligheten att själv välja musik så hade resultatet ansetts vara mer applicerbart till svenska 
förhållanden, då villkoren hade varit lika för alla patienter. Forskningsintresset för musik 
inom omvårdnad kan förhoppningsvis påverka patienter i positiv riktning. 

Resultatdiskussion 

Musik som omvårdnadsintervention visar sig i denna litteraturstudie ha potential att lindra 
oro, dämpa smärta och öka patienters avslappning. Blodtryck och andningsfrekvens kan 
samtidigt sänkas och nivåer av oxytocin öka. Enligt Herdman (2009) är oro en 
omvårdnadsdiagnos och kännetecken för den diagnosen är bland annat påverkan på blodtryck, 
andningsfrekvens, puls och stress. Detta korrelerar väl med Binns-Turner et al., (2011) 
resultat som visar sänkt oro, minskad smärta och lägre blodtryck. Resultatet skulle kunna 
förklaras då musikterapi rekommenderas som en valbar intervention vid oro (Johnson et al, 
2006). Vidare beskriver McCloskey, Dochterman och Bulechek (2004) att patienter kan 
förändra sitt beteende, sina känslor och sina fysiologiska funktioner med hjälp av musikterapi. 
Musik kanske dock inte enbart kan förklara det funna resultatet, andra faktorer måste tas i 
beaktande. Enbart musiklyssnande kanske inte kan hävdas ha haft lugnande effekt på 
patienternas självuppskattade oro. En känd utmaning inom forskningsområdet är confounders 
(Olsson & Sörensen, 2011). Vårdmiljön genom ljussättning, rummets läge, patientens 
position, bekvämlighet och människor i patientens närhet kan ha bidragit till den sänkta oron 
och höjda nivån av avslappning. 

Ljudmiljön rankades högt bland patienter som fick lyssna på patientfokuserad musik eller 
lyssna på musik via högtalare (Nilsson et al., 2009; Weeks & Nilsson, 2010). Vårdmiljön är 
en del av patientens livsvärld där sjuksköterskan har en framträdande roll att värna om 
patientens estetiska vårdmiljö (Socialstyrelsen, 2005). Konstformer som musik genom sitt 
estetiska värde skulle kunna tillföra trivsel och välbefinnande till patientens omgivning. 
Nightingale (1859/1992) belyser att människor i patientens omgivning har en betydelsefull 
roll för att hjälpa patienten att uppleva välbehag. Sjuksköterskan kan ta initiativ till att erbjuda 
patienten individanpassad musik som omvårdnadsintervention. 

Resultatet (Nilsson et al., 2009) visade att kvinnor hade mer upplevd smärta i insticksområdet 
vid angiografi än män. En förklaring till det kan vara att kvinnor och män har olika motiv för 
att lyssna på musik (Ter Bogt et al., 2010). Musiken skulle kunna ha haft större effekt på 
männens smärtupplevelse och att det är anledningen till att de rapporterade lägre självskattad 
smärta. Musiken som spelades kanske i detta fall motsvarade männens musikpreferens och 
påverkade deras upplevda smärta. 

Nilsson (2008) förespråkar att patienter själva bör välja genre, vilket också visade sig i 
resultatet. Nivåerna av oro sjönk när patienter själv fick välja vad de ville lyssna på (Chang et 
al., 2011). Däremot uppkommer en motsättning i om musikvalet hade så stor roll på oro, då 
lägre nivåer av oro också fanns hos patienter som inte fick välja musik (Weeks & Nilsson, 
2009; Lee et al., 2011). De lägre nivåerna av oro kan kanske bero på att musiken distraherat 
patienterna, de får något annat att tänka på. Musikens distraherande egenskaper lyfts fram av 
Asp och Ekstedt (2009). I en studie (Batt-Rawden, 2010) beskriver en patient att ”if you get 
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involved with music; you tend to forget aches and pains. They just disappear”(s. 305). 
Resultatet indikerar även att musik får patienter att fokusera sina tankar på annat då de uppgav 
att upplevelsen av smärta glömdes bort. Förutom att smärtan glömdes bort påverkade 
musikinterventionen patienternas humör, de blev mer positiva, vilket kan kopplas till Bradts 
och Dileos (2009) review-artikel som visade att musik har en inverkan på patienters humör. 

Pulsen var en av de mest frekvent studerade parametrarna men i resultatet framkom endast att 
det fanns klinisk signifikans (Chang et al., 2011). Vetenskap och beprövad erfarenhet måste 
gå hand i hand när det gäller omvårdnadsinterventioner (Socialstyrelsen, 2005). Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver också den bredd som evidensbaserad omvårdnad står 
för. Det innebär att musik som omvårdnadsintervention inte får nonchaleras då det kan gagna 
patienter.  

Konklusion 

De positiva effekterna av musik visar att musikintervention kan vara värdefullt att erbjuda 
patienter. Starkast evidens, med tanke på denna studies resultat, hade musiklyssnande på oro. 
De subjektiva mätvariablerna gav mest resultat och pulsen är förmodligen ingen bra 
mätvariabel i detta sammanhang. Resultatet indikerar att patientens omgivning kan förskönas 
med musik i olika omvårdnadssituationer, och att musik kan ha en avledande funktion.  

Implikation 

Effekterna av musikintervention på oro, smärta, avslappning, blodtryck, andningsfrekvens och 
oxytocin ger ett visst mått av evidens. I organisationen NANDA Internationals 
omvårdnadsdiagnostiska system rekommenderas musik som omvårdnadsintervention. Denna 
studie visar att det finns goda skäl att musikintervention används i klinisk verksamhet. 
Musikintervention bör implementeras i grundutbildningen till sjuksköterska, då det kan skapa 
medvetenhet hos sjuksköterskor om att musik som komplementärbehandling kan vara 
främjande för patienter och deras hälsa. Vidare global och nationell forskning inom området 
är önskvärt då musik är ett mångkulturellt, lättillgängligt fenomen som är kostnadseffektivt 
och ingreppsfritt. 
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total knäledsplastik. 
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operation. postoperativ 
avdelning. 
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fysioterapi mättes: 
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its effect on anxiety, 
hemodynamics, and pain 
in women undergoing 
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Var att undersöka 
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MAP, puls, smärta och 
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Kvasiexperimentell 
studie med kvinnor (n = 
30). Bortfall redovisas 
ej.  
 
Interventionsgrupp (n = 
15) och kontrollgrupp (n 
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Patienter med 
bröstcancer som 
genomgår mastektomi. 

Musikintervention före, 
under och efter 
operation. 
 
Pretest mättes: MAP, 
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Posttest mättes: MAP, 
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perioperativa effekter 
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använda i samband med 
operation.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Artikelöversikt med kvantitativ metod Bilaga C3 
Publikationsår 
Land 
Databas 
Vetenskaplig kvalitet 

Författare 
Titel 

Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 
Patientgrupp 

Intervention 
Situation/miljö 
Pre/ intra/ post 
Mätvariabel 
(Mätinstrument) 

Resultat Konklusion 

2011 
Taiwan 
Cinahl 
Hög 

Chang, H-K., Peng, T-
C., Wang, J-H & Lai, H-
L. 
 
Psychophysiological 
responses to sedative 
music in patients 
awaiting cardiac 
catheterization 
examination: a 
randomized controlled 
trial 

Var att jämföra 
förändringar I 
psykofysiologiska 
parametrar hos patienter 
som ska genomgå PCI. 

Randomiserad 
kontrollerad studie (n  = 
54). Bortfall redovisas 
ej.  
 
Musikinterventionsgrup
p (n = 27), 
kontrollgrupp (n = 27).   
 
Patienter som ska 
genomgå PCI 

Musikintervention under 
vila som varade i 30 
minuter i 
förberedelserum innan 
PCI. 
 
Pretest mättes: Oro 
(STAI), puls, 
hudtemperatur. 
 
Intratest mättes: Puls, 
variation i puls, 
hudtemperatur. 
 
Posttest mättes: Oro 
(STAI), musikpreferens 
(VAS). 

Musik resulterade i 
signifikant lägre nivåer 
av oro. 
 
Klinisk signifikans 
gällande puls och 
hudtemperatur. 
 
Ingen signifikans mellan 
musikpreferens och 
fysiologiska parametrar.  
 
Signifikant skillnad 
mellan musikpreferens 
och nivåer av oro 
efteråt, ju högre 
musikpreferens desto 
lägre nivå av oro 
uppmättes. 

Musik kan lindra oro 
inför PCI. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Artikelöversikt med kvantitativ metod Bilaga C4 
Publikationsår 
Land 
Databas 
Vetenskaplig kvalitet 

Författare 
Titel 

Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 
Patientgrupp 

Intervention 
Situation/miljö 
Pre/ intra/ post 
Mätvariabel 
(Mätinstrument) 

Resultat Konklusion 

2010 
Australien 
Cinahl 
Hög 

Cooke, M., Chaboyer, 
W., Schluter, P., Foster, 
M., Harris, D. & Teakle, 
R. 
 
The effect of music on 
discomfort experienced 
by intensive care unit 
patients during turning: 
a randomized cross-over 
study 

Var att identifiera 
musikens effekt på 
obehag och oro hos 
patienter i samband med 
vändning, på en 
intensivvårdsavdelning. 

Singelblind 
randomiserad cross-over 
studie (n = 17). Bortfall 
redovisas ej. 
 
Interventionsgrupp (n = 
10), (n = 7) och 
kontrollgrupp (n = 7), (n 
= 10). 
 
Patienter på 
intensivvårdsavdelning 
som nyligen genomgått 
operation. 

Musikinterventionen 
startade 15 minuter före 
och pågick under 
vändning.  
 
Pretest 15 minuter: 
Obehag (NRS), oro 
(FAS). 
 
Posttest mättes: 
Obehag (NRS), oro 
(FAS). 
 

Det fanns ingen 
signifikans gällande att 
musik lindrade obehag 
och oro i studien. 

Vidare forskning är 
nödvändigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Artikelöversikt med kvantitativ metod Bilaga C5 
Publikationsår 
Land 
Databas 
Vetenskaplig kvalitet 

Författare 
Titel 

Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 
Patientgrupp 

Intervention 
Situation/miljö 
Pre/intra/post 
Mätvariabel 
(Mätinstrument) 

Resultat Konklusion 

2011 
Turkiet 
Cinahl 
Hög 

Korhan, E. A., 
Khorshid, L. & Uyar, 
M. 
 
The effect of music 
therapy on physiological 
signs of anxiety in 
patients receiving 
mechanical ventilatory 
support 
 

Var att undersöka om 
avslappnande musik är 
en effektiv metod för att 
minska de fysiska 
tecknen på oro hos 
patienter med mekanisk 
ventilation. 

Randomiserad 
kontrollerad studie (n = 
60). Bortfall redovisas 
ej.  
 
Interventionsgrupp (n = 
redovisas ej) och 
kontrollgrupp (n = 
redovisas ej).  
 
Patienter som vårdas i 
ventilator på 
intensivvårdavdelning. 

Musikintervention i 60 
minuter. Patientsal, 
intensivvårdsavdelning. 
 
Pretest mättes: 
Blodtryck, puls, 
andningsfrekvens, 
SaO2. 
 
Intratest 30 minuter 
mättes: Blodtryck, puls, 
andningsfrekvens, 
SaO2. 
 
Posttest mättes: 
Blodtryck, puls, 
andningsfrekvens, 
SaO2. 
 
Posttest 30 minuter 
mättes: Blodtryck, puls, 
andningsfrekvens, 
SaO2. 
 

Signifikant skillnad sågs 
mellan grupperna 
gällande blodtryck och 
andningsfrekvens som 
sänktes i 
interventionsgruppen.  
 
Signifikans fanns inom 
interventionsgruppen, 
där gradvis sänkt puls 
under interventionen 
sågs, kontrollgruppen 
hade signifikant höjd 
puls. 
 
Ingen signifikant 
skillnad sågs gällande 
SaO2. 

Musikintervention är en 
säker, ingreppsfri, 
kostnadseffektiv och ej 
tidskrävande metod för 
att sänka denna 
patientgrupps blodtryck 
och andningsfrekvens. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Artikelöversikt med kvantitativ metod Bilaga C6 
Publikationsår 
Land 
Databas 
Vetenskaplig kvalitet 

Författare 
Titel 

Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 
Patientgrupp 

Intervention 
Situation/miljö 
Pre/intra/post 
Mätvariabel 
(Mätinstrument) 

Resultat Konklusion 

2012 
USA 
Cinahl 
Hög 

Johnson, B., Raymond, 
S. & Goss, J. 
 
Perioperative music or 
headsets to decrease 
anxiety 

Var att fastställa 
musiken effekt jämfört 
med ljudblockerande 
hörlurars effect på 
nivåer av oro hos 
kvinnor som genomgår 
operation polikliniskt. 

Experimentell 
tregruppsstudie (n = 
120) Bortfall (n = 1).  
 
Kontrollgrupp (n = 41), 
Grupp med hörlurar (n = 
35), Grupp med musik 
via hörlurar (n = 43) 
 
Kvinnor som ska 
genomgå gynekologisk 
poliklinisk operation. 

Musikinterventionen 
började innan 
premedicineringen och 
fortsatte i 
operationssalen, på 
uppvakningsenheten och 
tills nivå 2 på Aldrete 
level of consciousness 
nåtts. 
 
Pretest mättes: 
Oro (Rapid Assessment 
Anxiety tool). 
 
Posttest mättes: 
Oro (Rapid Assessment 
Anxiety tool). 
 

Ingen signifikans men 
nivån av oro sänktes i 
alla grupper, främst hos 
de individer i varje 
grupp som hade högre 
grad av oro från början.  

Musikintervention är lätt 
att administrera, 
kostnadseffektivt och 
gör människor tillfreds.  
 
Musik är positivt i 
operationsmiljöer då den 
distraherar från ljudet av 
monitorer, patienter och 
personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Artikelöversikt med kvantitativ metod Bilaga C7 
Publikationsår 
Land 
Databas 
Vetenskaplig kvalitet 

Författare 
Titel 

Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 
Patientgrupp 

Intervention 
Situation/miljö 
Pre/ intra/ post 
Mätvariabel 
(Mätinstrument) 

Resultat Konklusion 

2011  
Taiwan 
Cinahl 
Hög 

Lee, K-C., Chao, Y-H., 
Yiin, J-J., Chiang, P-Y. 
& Chao, Y-F. 
 
Effectiveness of 
different music-playing 
devices for reducing 
preoperative anxiety: A 
clinical control study 

Var att fastställa den 
orodämpande effekten 
av musik genom 
högtalare jämfört med 
musik genom hörlurar. 

Randomiserad 
kontrollerad studie ( n = 
186) Bortfall (n = 19).  
 
Högtalargrupp (n = 66), 
Grupp med hörlurar (n = 
48), kontrollgrupp (n = 
53). 
 
Preoperativa patienter. 

Musikintervention i tio 
minuter i anslutning till 
väntetid för operation. 
Högtalargruppen i 
väntrum. Grupp med 
hörlurar i ett eget rum 
med skynke för. 
Kontrollgruppen sitta 
ner och vila i väntrum. 
 
Posttest mättes: 
Oro (VAS), puls under 
fem minuter. 

Signifikant skillnad 
gällande oro. Hos 
högtalargruppen och 
hörlursgruppen 
uppmättes lägre oro 
jämfört med 
kontrollgruppen.  
 
Ingen signifikant 
skillnad gällande puls i 
de tre grupperna.  

Preoperativa patienters 
oro lindrades av 
musiklyssning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Artikelöversikt med kvantitativ metod Bilaga C8 
Publikationsår 
Land 
Databas 
Vetenskaplig kvalitet 

Författare 
Titel 

Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 
Patientgrupp 

Intervention 
Situation/miljö 
Pre/ intra/ post 
Mätvariabel 
(Mätinstrument) 

Resultat Konklusion 

2009 
Sverige 
Academic Search Elite 
Hög 

Nilsson, U. 
 
Soothing music can 
increase oxytocin levels 
during bed rest after 
open-heart surgery: a 
randomised control trial 

Var att utvärdera 
effekten av sängvila 
med avslappnande  
musik postoperativ dag 
ett hos patienter som 
genomgått hjärtkirurgi. 

Randomiserad 
kontrollerad studie (n = 
40). Bortfall n = 0  
 
Interventionsgrupp (n = 
20) 
Kontrollgrupp (n = 20). 
 
Patienter som genomgått 
CABG (coronary artery 
bypass grafting) 
och/eller AVR (aortic 
valve replacement). 

30 minuters 
musikintervention 
respektive vila klockan 
12:00 första 
postoperativa dagen.  
 
Pretest mättes: 
MAP, puls, PaO2, 
SaO2,  plasmaoxytocin. 
 
Intratest mättes: 
MAP, puls, PaO2, 
SaO2,  plasmaoxytocin. 
 
Posttest mättes: 
MAP, puls, PaO2, 
SaO2,  plasmaoxytocin, 
avslappning under 
ingreppet (NRS). 
 
Mättes genom att 
kombinera alla värden: 
Avslappningsnivå 

Signifikant skillnad på 
nivåer av 
plasmaoxytocin mellan 
interventions- och 
kontrollgrupp. 
Interventionsgruppens 
oxytocinnivåer höjdes 
kontinuerligt medans 
kontrollgruppens nivåer 
sänktes under 
interventionen. 
 
Ingen signifikans 
gällande de fysiologiska 
parametrarna. 
 
Signifikans över tid i 
interventionsgruppen 
gällande MAP, som 
sänktes. 
 
Signifikant skillnad 
gällande självskattad 
avslappning som kunde 
kopplas till nivåerna av 
oxytocin. I 
interventionsgruppen 
ökade den subjektiva 
avslappningen med 
signifikans över tid. 

Musik under vila efter 
hjärtkirurgi kan ha 
avslappnande effekter 
på patienter. 

 
 

 



Artikelöversikt med kvantitativ metod Bilaga C9 
Publikationsår 
Land 
Databas 
Vetenskaplig kvalitet 

Författare 
Titel 

Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 
Patientgrupp 

Intervention 
Situation/miljö 
Pre/ intra/ post 
Mätvariabel 
(Mätinstrument) 

Resultat Konklusion 

2009 
Sverige 
Cinahl 
Hög 

Nilsson, U., Lindell, L., 
Eriksson, A. & Kellerth, 
T. 
 
The effect of music 
intervention in relation 
to gender during 
coronary angiographic 
procedures: a 
randomized clinical trial 

Var att undersöka 
musikens effekter på 
oro, angina, smärta, 
avslappning och 
bekvämlighet hos 
patienter som genomgått 
angiografi, och att 
undersöka 
könsskillnader.   

Prospektiv randomiserad 
kontrollerad studie (n = 
240). Bortfall (n = 2).  
 
Interventionsgrupp: män 
(n = 61), kvinnor (n = 
60). Kontrollgrupp män 
(n = 58), kvinnor (n = 
59).  
 
Angiografi/ 
PCI - patienter. 

Musikinterventionen 
påbörjades när 
patienterna lagt sig på 
ingreppsbordet, och 
fortlöpte till strax efter 
att patienten lämnat 
operationsbordet. 
 
Pretest mättes: 
Angina (NRS), oro 
(NRS). 
 
Intratest mättes: 
Given mängd 
anxiolytika, given 
mängd analgetika. 
 
Posttest mättes: 
Oro (short STAI), 
obehag kopplat till och 
smärta i ingångsområdet 
(NRS), obehag kopplat 
till och angina (NRS), 
obehag kopplat till att 
ligga still (NRS), känsla 
av avslappning (NRS), 
ljudmiljön under 
ingreppet (NRS). 

Överlag rankades 
ljudmiljön och känslan 
av avslappning högt, av 
patienterna i 
interventionsgruppen.  
 
Signifikant könsskillnad 
gällande smärta i 
ingångsområdet, som 
kvinnorna angav som 
högre.  
 
Ingen signifikans 
gällande analgetika eller 
anxiolytika.   

Musikintervention var 
inte effektivt i studien, 
men störde inte heller 
undersökningen.  
 
Patienter och personal 
upplevde musiken som 
positiv. 

 
 
 

 



Artikelöversikt med kvantitativ metod Bilaga C10 
Publikationsår 
Land 
Databas 
Vetenskaplig kvalitet 

Författare 
Titel 

Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 
Patientgrupp 

Intervention 
Situation/miljö 
Pre/ intra/ post 
Mätvariabel 
(Mätinstrument) 

Resultat Konklusion 

2011 
Sydkorea 
Cinahl 
Hög 

Ryu, M-J., 
Park, J. S., 
Park, H. 
 
Effect of sleep-inducing 
music on sleep in 
persons with 
percutaneous 
transluminal coronary 
angiography in the 
cardiac care unit 

Var att jämföra effekten 
av sömninducerad 
musik med hjälp av 
hörlurar gentemot 
öronproppar hos 
personer som genomgått 
PCI. 

Randomiserad 
experimentell studie (n 
= 60) Bortfall (n = 2).  
 
Interventionsgrupp (n = 
29), kontrollgrupp (n = 
29)  
 
Patienter med hjärt- 
kärlsjukdom som 
genomgått PCI. 

Musikintervention med 
hörlurar. Musik spelades 
22:00-22:53. 
Ögonbindel användes på 
båda grupperna. 
 
Posttest 07:00 följande 
morgon: Sömnens 
kvantitet (Enkät), 
sömnens kvalitet (VSH) 

Sömnens kvantitet och 
kvalitet förbättrades 
signifikant hos 
interventionsgruppen 
jämfört med 
kontrollgruppen. 

Musik är lätt att erbjuda 
patienter, och musik 
förbättrar sömnen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Artikelöversikt med kvantitativ metod Bilaga C11 
Publikationsår 
Land 
Databas 
Vetenskaplig kvalitet 

Författare 
Titel 

Syfte Metod 
Urval 
Bortfall  
Patientgrupp 

Intervention 
Situation/miljö 
Pre/ intra/ post 
Mätvariabel 
(Mätinstrument) 

Resultat Konklusion 

2010 
USA 
Cinahl 
Hög 

Weeks, B. P. & Nilsson, 
U. 
 
Music interventions in 
patients during coronary 
angiographic 
procedures: a 
randomized controlled 
study of the effect on 
patients’ anxiety and 
well-being 

Var att testa effekterna 
av patientfokuserad 
musik jämfört med 
högtalarmusik och 
standardljud på 
patienters erfarenhet av 
oro och välmående 
under angiografi. 

Prospektiv randomiserad 
kontrollerad studie (n = 
102). Bortfall (n = 4).  
 
Kontrollgrupp (n = 34), 
högtalargrupp (n = 30) 
Patientfokuserad grupp 
(n = 34). 
 
Angiografi/PCI-
patienter 

Interventionen började 
vid placering av 
patienten på 
ingreppsbordet och 
avslutades när patienten 
flyttats över till en 
patientsäng i 
ingreppssalen efter 
angiografi/PCI. 
 
Posttest mättes: Oro 
intrainterventionellt 
(NRS), välmående 
(enkät), upplevd 
ljudmiljö (enkät). 

Signifikant skillnad 
gällande oro, i 
kontrollgruppen 
uppmättes högre oro 
jämfört med de båda 
musikgrupperna.  
 
Ingen signifikant 
skillnad gällande oro 
mellan musikgrupperna.  
 
Signifikant skillnad 
gällande välmående 
mellan kontrollgruppen 
och musikgrupperna, 
musikgruppernas 
välmående rankades 
högre.  
 
Signifikant skillnad 
gällande upplevd 
ljudmiljö, 
patientfokuserade 
gruppen upplevde 
ljudmiljön som mer 
positiv jämfört med de 
andra grupperna. 

Patientfokuserad musik 
är att föredra, ljudmiljön 
upplevdes som bättre för 
patienten. 

 
 
 
 

 



Musikbeskrivning Bilaga D 
Artikel Musik, beskrivning Valmöjlighet för patienten 
Allred, Byers & Sole, 2010 Easylistening music, harmonious melody, pleasant rhythms, 

instrumental, soothing quality, flutes, Beethoven’s moonlight, 60-80 
bpm 

Nej 

Binns-Turner, Wilson, Pryor, Boyd & 
Prickett, 2011 

Classical, easylistening, inspirational or new age 
Volume max. 70 dB 

Ja, 4 genres 

Chang, Peng, Wang & Lai, 2011 Piano, slow jazz, harp, orchestra, Chinese orchestra or synthesizer 
60-80 bpm, slow tempos, smooth melodies 

Ja, 6 genres 

Cooke, Chaboyer, Schluter, Foster, 
Harris & Teakle, 2010 

Patients’ own cd or classic, jazz, country, western or new age Ja, egen medtagen cd-skiva 
eller 5 genres 

Korhan, Khorshid & Uyar, 2011 Relaxing classical music; Bach’s 19 trio sonatas on flute Nej 
 

Johnson, Raymond & Goss, 2012 Soft country, classical/new age or inspirational Ja, 3 genres 
 

Lee, Chao, Yiin, Chiang & Chao, 2011 Light music of folk songs or pop music, 60-80 bpm, volume 50-55 
dB 

Nej  
 

Nilsson, 2009 MusiCure; soft, relaxing music with different melodies, 60-80 bpm, 
Volume 50-60 dB  

Nej 

Nilsson, Lindell, Eriksson & Kellerth, 
2009 

MusiCure; soft, relaxing music with different melodies, 60-80 bpm, 
Volume 60-70 dB 

Nej 

Ruy, Park & Park, 2011 Sleep-inducing music; “Delta wave clinic vol. 1”, low volume , 
Nature sounds, Delta wave control music, Bach’s variations 

Nej 

Weeks & Nilsson, 2010 MusiCure; soft, relaxing music with different melodies, 60-80 bpm, 
Volume 60 dB 

Nej 

 
 
 
 

 

 



Översikt över objektiva effektvariabler Bilaga E1 
Artikel Puls Blodtryck/MAP SaO2 Konsumtion 

Analgetika/ 
Anxiolytika 

Andningsfrekvens Hudtemperatur PaO2 Oxytocin 

Allred, Byers & 
Sole, 2010 

x /x x x/ x    

Binns-Turner, 
Wilson, Pryor, 
Boyd & Prickett, 
2011 

x /p =,003  x/     

Chang, Peng, 
Wang & Lai, 
2011 

(K)     (K)   

Cooke, Chaboyer, 
Schluter, Foster, 
Harris & Teakle, 
2010 

 
 

       

Korhan, Khorshid 
& Uyar, 2011 

 p =,024-,016 
[p =,001]/ 

x  p =,043 
[p =,001] 

   

Johnson, 
Raymond & Goss, 
2012 

        

Lee, Chao, Yiin, 
Chiang & Chao, 
2011 

x        

Nilsson, 2009 x /[p =,002] x    p =,039 p =,004-,024 

Nilsson, Lindell, 
Eriksson & 
Kellerth, 2009 

   x/x     

Ruy, Park & Park, 
2011 

        

Weeks & Nilsson, 
2010 

        

p-värde = Signifikant skillnad mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp [p-värde] = Signifikant skillnad inom interventionsgrupp pre-och posttest 
x = Studerad effektvariabel utan signifikant skillnad  (K) = Klinisk signifikant skillnad enligt artikelförfattarna 
 
 

 



 

Översikt subjektiva över effektvariabler Bilaga E2 
Artikel Oro Smärta Avslappning Obehag Ljudmiljö Välmående Musikpreferens r/t 

oro 
Sömn 

Kvalitet/ 
kvantitet 

Angina 

Allred, Byers & 
Sole, 2010 

[p =,013] [p = ,001]        

Binns-Turner, 
Wilson, Pryor, 
Boyd & Prickett, 
2011 

p =,001 p = ,007        

Chang, Peng, 
Wang & Lai, 2011 

p =,003      p =,05   

Cooke, Chaboyer, 
Schluter, Foster, 
Harris & Teakle, 
2010 

x   x      

Korhan, Khorshid 
& Uyar, 2011 

         

Johnson, Raymond 
& Goss, 2012 

x         

Lee, Chao, Yiin, 
Chiang & Chao, 
2011 

p   = <,001         

Nilsson, 2009   p =,003-,009 
[p =,001] 

      

Nilsson, Lindell, 
Eriksson & 
Kellerth, 2009 

x // p = ,004 x x x    x 

Ruy, Park & Park, 
2011 

       p =,001/ 
p =,05 

 

Weeks & Nilsson, 
2010 

p = <,05    p =,05 p =,05    

p-värde = Signifikant skillnad mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp [p-värde] = Signifikant skillnad inom interventionsgrupp pre-och posttest 
// = Signifikant skillnad mellan könen   x = Studerad effektvariabel utan signifikant skillnad 
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