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Isak Burmérius 
Jonna Lennartsson 
 
 
Sammanfattning  
Bakgrund: Det finns två sorters oro, övergående oro och orosbenägenhet. Oro förekommer 
ofta i samband med operation eller undersökning. Musik kan ha en distraherande effekt från 
negativa känslor. Musik är känt för att vara smärtlindrande, avslappnande och ge en minskad 
psykologisk stress. Den kan även minska depression hos äldre, öka matintaget och lindra oro 
hos personer med demenssjukdom.  
Syfte: Syftet med studien var att undersöka effekten av musik för patienter med oro. 
Metod: Metoden som använts är en kvantitativ litteraturstudie med en sammanställning och 
analys av åtta vetenskapliga artiklar. Analysen har gjorts med hjälp av Wilcoxons tecken-
rangtest.  
Resultat: Sammanställningen av artiklarna visar en stark evidensstyrka för att musik har en 
positiv effekt mot oro. Det fanns en statistiskt signifikant lägre oro hos de patienter som fått 
lyssna på musik än de i kontrollgrupperna (p=0.028).  
Slutsats: Musik har en positiv effekt mot oro. Det behövs fler sammanställningar för att 
kunna fastställa evidens. Musik borde användas mer i omvårdnadssyfte för att lindra 
patienters oro och öka vårdkvalitén.  
 
Nyckelord: Effekter, Musik, Oro, Patient, STAI, VAS 
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Inledning 
Helsing (2012) skriver att musik har en betydande roll i de flesta människors liv. Människor 

använder musik exempelvis för att koppla av, skapa stämning, uttrycka eller reglera känslor 

och framkalla minnen. För en del är musik också starkt förknippat med deras identitet.  

Wikström (2003) skriver att Florence Nightingale redan på 1800-talet förespråkade estetik i 

omvårdnaden där musik hade en betydande roll för patientens välbefinnande. 

 

The effect of music upon the sick has been scarcely at Music all noticed. 

In fact, its expensiveness, as it is now, makes any general application of it 

quite out of the question. I will only remark here, that wind instruments, 

including the human voice, and stringed instruments, capable of 

continuous sound, have generally a beneficent effect //…// will sensibly 

soothe them–and this quite independent of association. (Nightingale, 

1969, s. 57-58) 

 

Nightingale påstod att musik kan avleda uppmärksamheten från otrevliga tankar och känslor 

(Wikström, 2003). Helsing (2012) menar att musik som fenomen är komplext att beskriva, då 

den förekommer i symbios mellan lyssnaren, musiken och situationen. Därför är det nästan 

omöjligt att på förhand veta hur människor emotionellt reagerar på musiken. Det kan däremot 

konstateras att musiklyssnande främst skapar positiva känslor hos lyssnaren och tros därför 

vara fördelaktigt för hälsa och välbefinnande (Helsing, 2012). 

 

Tidigare studier (Pittman & Kridli, 2011; Nilsson, 2008), har undersökt sambandet mellan 

musik och oro i olika kliniska miljöer, vilka påvisat att musik har en effekt mot oro. Enligt 

Trotter, Gallagher och Donoghue (2011) är oro vanligt förekommande bland patienter som 

ska genomgå ett ingrepp eller en undersökning på sjukhus. Musik har visats lindra oro vilket 

kan leda till ett lägre intag av analgetika, (Ebneshahidi & Mohseni, 2008; Marc, Koch, Zeev, 

Kain, Chakib Ayoub, Stanley & Rosenbaum, 1998) lugnande läkemedel (Marc et al. 1998) 

och ge förbättrad sömnkvalitet (Ryu, Park & Park, 2011). Det saknas dock nya 

sammanställningar av studier som undersöker effekten av musik mot oro i olika kliniska 

miljöer där både män och kvinnor medverkar vilket gör att detta bör studeras ytterligare.  
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Bakgrund 

Oro 
Augustin och Hains (1996) menar att oro är vanligt förekommande bland patienter som ska 

genomgå en undersökning eller operation. Kaemph och Amodei (1989) har sett att faktorer 

som kan bidra till patientens oro är kontrollförlust, fysiska risker, främmande miljöer, känslan 

av att vara beroende av andra såsom sjukvårdpersonal och separation från närstående. Leach, 

Tanner och Zernike (2000) hävdar att oron hos patienter är som värst en timme innan 

operation fram till dess att operationen ska genomföras. Under denna tid behövs adekvata 

åtgärder från vårdpersonalen för att lindra patienternas oro.  

 

Pritchard (2009) skriver att oro kan uttrycka sig både fysiskt och psykiskt. De fysiska 

effekterna kan yttra sig genom exempelvis, förhöjt blodtryck, illamående, svettningar, 

hjärtklappning och ökad smärta. De psykiska effekterna kan visa sig genom att patienten blir 

spänd och inbillar sig saker som exempelvis att operationen kommer att misslyckas, detta kan 

medföra att personen blir nervös eller aggressiv.  

 

Spielberger (1983) beskriver två sorters oro. ”State-anxiety” även kallat övergående oro, som 

uppkommer i samband med en situation, exempelvis en undersökning. Definitionen är en 

känslomässig reaktion på stress som kännetecknas av obehagliga känslor av spänning och 

rädsla med ökad aktivitet i det autonoma nervsystemet vid en främmande eller hotfull 

situation. ”Trait-anxiety” eller orosbenägenhet karakteriseras av hur mottaglig individen är 

för oro och hur den uppfattar och svarar på hotfulla situationer. Denna benägenhet kan 

härledas till individuella skillnader i hur lätt och ofta orostillstånd uppkommer. Spielberger 

(1983) menar också att oroskänslan är tillfällig och situationsanpassad. Känslan framkallas av 

stimuli medan personligheten bestämmer hur situationen besvaras. Ju starkare ”Trait-anxiety” 

en person har desto mer sannolikt är det att känslan av ”State-anxiety” uppkommer oftare och 

mer intensivt vid en hotfull situation. I detta arbete översattes det engelska ordet anxiety till 

oro. Definitionen av oro har utgått från Spielbergers (1983) definition som beskrivits. 

 

Kröll & Gassmayr (1998) har sett att det sympatiska nervsystemet aktiveras vid stress och oro 

vilket gör att hormonerna adrenalin, noradrenalin och cortisol utsöndras. Detta kan påverka 

en operation negativt då det föreligger en högre risk för komplikationer som exempelvis 
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blodtrycksfall och ökad blödningsbenägenhet. Även den postoperativa fasen kan förvärras 

med ökad smärta och illamående. Detta kan förhindras genom att lindra oron i den 

preoperativa fasen. Därför är det viktigt för vårdpersonalen att lindra patientens oro innan 

operationen.  

Musik 
Enligt Kramer (2001) är musik viktigt för att främja och bevara hälsa. Den främjar 

avslappning, förändrar sinnesstämningen och kan också skapa en distraktion. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskan kan förstå och använda sig av musiken i omvårdnaden för att se 

hela människan och bevara det friska hos varje patient.  

 

Nilsson (2008) resultat visar att musik kan ha distraherande effekt från negativa händelser 

och verka för en behaglig upplevelse. Thaut (1990) skriver att musik är känt i olika kliniska 

miljöer för sin förmåga att ge smärtlindring, avslappning och minskad psykologisk stress. 

Vilket beror på naturen, personliga associationer och rytm som framkallas vid 

musikstimulans. Hjärtfrekvensen och kontraktionen i arteriolerna ökar vid stress vilket sker 

genom det autonoma nervsystemet, musik har effekt på det autonoma nervsystemet genom att 

ockupera signalsubstanser från auditiva centrum i tinningloben som sedan signalerar vidare 

till andra delar av hjärnan, exempelvis hypotalamus. Nilsson (2008) har sett att resultatet blir 

att de negativa effekterna av stress minskas i form av lägre hjärtfrekvens och blodtryck.  

 

Nilsson (2008) resultat visar att musik i omvårdnadssyfte minskar behovet av lugnande och 

smärtstillande mediciner. Musik kan minska depression hos äldre (Chan, Wong, Onishi & 

Thayala, 2011), öka matintaget och lindra oro samt nedstämdhet hos personer med 

demenssjukdom (Stroebele & De Castro, 2004). Nilsson (2008) har sett att musik har positiv 

effekt mot oro, stress och smärta och har i sin studie utformat rekommendationer för allmänt 

bruk av musik i vårdmiljöer. Musiken bör vara lugn med 60-80 taktslag per minut och 

instrumental med en ljudnivå på max 60 decibel. Vårdtagaren bör få välja musik inom dessa 

ramar, då musik som upplevs som irriterande kan ha motsatt effekt (Nilsson, 2008).  

 

Pittman och Kridli (2011) undersökte i sin studie effekten av musik mot preoperativ oro, det 

framkom att musik har en lindrande effekt mot oro preoperativt. Eftersom det visats att oro 

har en negativ inverkan på patienten under operationsförloppet (Kröll & Gassmayr, 1998) är 

musikens effekt intressant att studera ytterligare.   
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Syfte 
Syftet med studien var att undersöka effekten av musik för patienter med oro. 

Metod 
Denna litteraturstudie har gjorts med en kvantitativ ansats. Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) skriver att en litteraturstudie innebär att strukturerat söka och granska litteratur enligt 

en vald frågeställning eller syfte. Olsson och Sörensen (2011) beskriver en kvantitativ 

forskning som objektiv och strukturerad med variablar där resultatet är generaliserbart, ofta 

jämförs olika variablar med varandra.  

 

För att underlätta litteraturstudien har Polit och Becks (2012) flödesschema använts. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Flödesschema för litteraturstudie (Polit & Beck, 2012). 
 

Datainsamling 
Litteratur till studien har sökts i databaserna CINAHL och PubMed. Forsberg och 

Wengström (2013) skriver att dessa databaser omfattar forskning inom omvårdnad och 

medicin. Inledningsvis söktes även artiklar i Medline men istället valdes PubMed eftersom 

den databasen även inkluderar studier som ännu inte blivit publicerade i Medline. Sökord 

som använts i databaserna var music, music therapy, inpatients, patients, hospitalization, 

anxiety och agitation. Sökorden kombinerades med varandra som både MESH termer och 

fritextsökning med hjälp av de booleska sökoperatorerna AND och OR, se bilaga 1. Willman, 

Stoltz och Bathsevani (2011) skriver att sökoperatoren OR skapar en händelse mellan två 

eller flera söktermer. OR finner referenser som innehåller något eller båda söktermerna som 
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använts. Sökoperatoren AND lägger fokus på ett avgränsat område genom att sökorden 

kombineras. 

Urval 
För att kvalitetsgranska artiklarna har en modifierad version av Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för kvantitativa artiklar använts, se bilaga 2. Påståendet ”Patienter med 

lungcancerdiagnos” har uteslutits från protokollet, då det inte ansågs ha någon betydelse för 

vår studie. Granskningen av artiklarna har först skett enskilt och sedan sammanställts för ett 

mer trovärdigt resultat. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) blir 

kvalitetsgranskningen mer trovärdig om studierna granskas av forskare oberoende av 

varandra.  

 

Då inga förkunskaper fanns om hur pass utforskat detta område var, valdes inga 

exklusionskriterier gällande exempelvis publiceringsår eller ålder vid själva sökningen. De 

inklusionsskriterier som användes i sökningen var att studierna skulle vara gjorda på 

inneliggande patienter. Dessutom skulle artiklarna vara skrivna på engelska och vara peer-

reviewed. Alla artiklar som ansågs relevanta utifrån titeln granskades genom deras abstrakt. 

Vid denna granskning exkluderades artiklar som var pilotstudier, litteraturstudier, där 

populationen var under 18 år, som använde sig av livemusik och artiklar där musik användes 

tillsammans med annan omvårdnadsåtgärd. 

 

Datasökningen resulterade i 53 artiklar. För att göra materialet mer hanterbart med tanke på 

arbetets storlek och tidsutrymme användes ytterligare exklusionskriterier. Vilka var studier 

äldre än 5 år, studier gjorda på bara män eller kvinnor och urval där kognitiva nedsättningar 

förelåg eller gjorda på psykiatriska avdelningar. Därefter återstod 24 artiklar som lästes 

igenom. Sedan togs artiklar som inte överensstämde med vårt syfte bort samt de som inte var 

randomiserade kontrollerade studier (RCT). Antalet artiklar som återstod för 

kvalitetsbedömning var 9 stycken som bedömdes ha god kvalitet. Efter vidare bearbetning 

fick en av artiklarna tas bort eftersom den inte hade tillräcklig data för analys. Resterande 8 

artiklar har använts i resultatet, se figur 2.  
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Figur 2. Flödesschema för artikelsökning. 

Dataanalys 
Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) ska resultatartiklarna presenteras i 

en översiktstabell eller i löpande text. För att läsaren ska få en heltäckande beskrivning av 

resultatartiklarna har varje artikel beskrivits mer i detalj i tabellform, se bilaga 3.  

 

För att analysera data har vi använt oss av Brittons (2000) mall för att gradera studiers 

evidensstyrka, se tabell 1. För att kunna gradera evidensstyrkan måste varje artikels 

bevisvärde bestämmas. Britton menar att en studie med högt bevisvärde är en väl genomförd, 

analyserad studie med tillräckligt stort omfång. En studie med medelhögt bevisvärde kan vara 

en liknande studie fast utförd under andra geografiska områden eller gruppförhållanden. 

Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) kan det också vara en studie med 

för litet urval vilket ger en otillräcklig statistisk styrka. Britton (2000) skriver att en studie 

med lågt bevisvärde inte ska användas som enskild grund för en slutsats. Detta kan vara 

selektiva studier eller retrospektiva jämförelser där det också kan föreligga stora bortfall eller 

andra tvetydligheter. 

 

Tabell 1. Bedömning av evidensstyrka (Britton, 2000).  

Evidensstyrka 1 
(Stark) 

Evidensstyrka 2 
(Måttligt stark) 

Evidensstyrka 3 
(Begränsad) 

Evidensstyrka 4 
(Otillräcklig) 

Minst två studier där 
bevisvärdet är högt 
alternativt ha en bra 
systematisk översikt. 

Högt bevisvärde på 
en studie samt minst 
två där bevisvärdet är 
medelhögt. 

Medelhögt 
bevisvärde i minst 
två studier. 

En studie med 
medelhögt bevisvärde 
och/eller flera med lågt 
bevisvärde.  

 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver att om kvantitativa artiklar har 

använt samma mätmetoder kan deras resultatvärden vägas samman och visa en genomsnittlig 

effekt av det undersökta området. De menar att resultatet av sammanvägningen bör redovisas 

i tabeller och figurer för att ge ett lättöverskådligt resultat. De resultatartiklar som användes i 

den här studien har använt sig av två olika mätmetoder för oro, antingen VAS (Visuell 

Analog Skala) eller STAI (State-Trait Anxiety Inventory), en artikel har använt båda. De 

artiklar som använt VAS som mätinstrument var för få och kunde inte analyseras med hjälp 

1 hade inte tillräcklig 

data för analys 
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av något test, deras före och eftervärden har istället sammanställts i en tabell och figur. 

Resultatvärden från de artiklar som använt STAI som mätinstrument har sammanställts och 

analyserats med hjälp av Wilcoxons tecken-rangtest för att komma fram till effekten av 

musik mot oro. Enligt Ejlertsson (2003) är Wilcoxons tecken-rangtest ett icke-parametriskt 

test som används för att parvis jämföra beroende variabler, stickprovsstorleken är liten och 

variabeln är inte normalfördelad. Då variabler inte är normalfördelade är de inte samlade lika 

kring medelvärdet. Mätinstrumenten i artiklarna handlar om hur en person upplever sin oro, 

därför blir värdena icke-parametriska. Resultatet av analysen har sammanställts i tabeller för 

att få ett lättöverskådligt resultat. Analysen har genomförts i Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) statistics 21. Ett p-värde <0.05 anses som statistiskt signifikant (Ejlertsson, 

2003).  

 

Förklaring av resultatartiklarnas effektmått 

State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 

Spielbergers (1983) State-Trait Anxiety Inventory (STAI) är ett generalliserat mätinstrument 

för att mäta oro i kliniska sammanhang. Instrumentet är utformat som en enkät som individen 

själv fyller i. Den består av tio påståenden om hur orolig individen känner sig just nu 

respektive tio påståenden om hur orolig individen brukar vara. Svarsalternativen är indelade i 

fyra påståenden och rangordnas från ett till fyra poäng. Totalpoängen kan resultera i tjugo till 

åttio poäng där tjugo är lägst och åttio högst (Spielberger, 1983).   

Visuell analog skala (VAS) 

Enligt Brantberg och Allvin (2012) är VAS ett instrument som kan användas för att mäta 

intensitet av exempelvis oro eller smärta. Skalan är utformad så att individen själv kan 

gradera sin upplevda intensitet. Skalan är antingen utformad numeriskt från noll till tio eller 

som en linje med två poler där den ena sidan är ingen oro medan den andra sidan är värsta 

tänkbara oro. För att få fram ett värde från linjen används en linjal. Noll är ingen oro och tio 

värsta tänkbara oron (Brantberg och Allvin, 2012).  

Etiska överväganden 
Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör hänsyn tas till vilka etiska överväganden som 

gjorts i studien eller om forskningsprojektet blivit granskat av en etisk kommitté. De menar 

även att artiklar som inte stödjer forskarens åsikt ska presenteras.  
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Resultat 

Litteratursammanställning 
Samtliga resultatartiklar var utförda i samband med en undersökning eller operation. I fyra 

artiklar gjordes båda mätningarna av oro före undersökningen eller operationen och i fyra 

artiklar gjordes en orosmätning innan och en efter. I tre av artiklarna mättes orosnivån i 

samband med undersökningen, en artikel vid injektion och fyra artiklar mätte orosnivån i 

samband med en operation. Av sammanlagt åtta artiklar visade samtliga att musik har en 

positiv effekt mot oro. Av dessa artiklar hade sex av artiklarna högt bevisvärde och två 

artiklar medelhögt bevisvärde. Evidensstyrkan för att musik har effekt mot oro anses därför 

som stark, se tabell 2.  

 

Tabell 2. Evidensgradering  

Hypotes Evidensstyrka Referenser Kvalitet* Bevisvärde** 

Musik har positiv 
effekt mot oro 

 

 

1 

Chang et al (2011)  
Chen et al (2012) 
El-Hassan et al (2009) 
Jiménez-Jiménez et al (2013) 
Lee et al (2012) 
Ni et al (2010) 
Vachiramon et al (2013) 
Weeks och Nilsson (2011) 

God 
God 
God 
God 
God 
God 
God 
God 

Medel 
Högt 
Högt 
Medel 
Högt 
Högt 
Högt 
Högt 

Musik har ingen 
effekt mot oro 

 Referenser saknas   

* Kvalitetsbedömning av de vetenskapliga artiklarna utifrån Carlsson och Eimans (2003)  
protokoll.  
** Högt bevisvärde: Tillräckligt stor studie, välgjord, lämplig studietyp och välanalyserad som 
uppfyller på förhand uppställda kriterier.  
Medelhögt bevisvärde: Kan vara stora studier med kontroller från andra geografiska områden, 
matchade grupper eller liknande. Uppfyller delvis på förhand uppställda kriterier.  
Lågt bevisvärde: Skall inte ligga som enda grund för slutsatser, stora bortfall eller andra osäkerheter, 
uppfyller dåligt på förhand uppställda kriterier (Britton, 2000). 
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Analys 
Tabell 3. Resultat i artiklar som mätt orosnivå med STAI 20-80p 

Studie Kontroll 
antal: 

Kontroll 
värde före  

Kontroll 
värde 
efter 

Intervention 
antal 

Intervention 
värde före 

Intervention 
värde efter 

Chang et al, 

2011 

27 40,59 35,62 27 43,81 34,4 

Chen et al, 2012 36 36,26 33,03 37 40,01 32,52 

El-Hassan et al, 

2009* 

44 36,02 36,14 43 42,91 26,35 

El-Hassan et al, 

2009** 

44 41,82 40,23 49 41,9 26,53 

Jiménez-

Jiménez et al, 

2013*** 

20 34,1 Ej angivet 20 33,7 Ej angivet 

Ni et al, 2010 

 

87 45,02 43,3 87 42,83 37 

Vachiramon  

et al, 2013 

50 38,7 35,3 50 38,7 28,8 

*Patienter genomgående övre endoskopiundersökning 
**Patienter genomgående lägre endoskopiundersökning 
***Artikeln har inte använts för analys i SPSS, eftervärden saknas 
 

Analys av resultatartiklar som använt STAI som mätmetod sammanställs i tabell 4. Det fanns 

ingen statistisk signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och interventionsgruppen före 

musikinterventionen. En statistisk signifikant skillnad fanns mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen efter musikinterventionen men det fanns också en statistisk signifikant 

skillnad i kontrollgruppen före interventionen och kontrollgruppen efter.  

 

Tabell 4. Effekten av musik mot oro  

Grupp 1 Grupp 2 Signifikans (Wilcoxons 

tecken-rang test) 

Kontrollgrupp före Interventionsgrupp före p=0.249 

Kontrollgrupp före Kontrollgrupp efter p=0.046 

Interventionsgrupp före Interventionsgrupp efter p=0.028 

Kontrollgrupp efter Interventionsgrupp efter p=0.028 

p <0.05 anses som statistiskt signifikant 
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I tabell 5 och figur 3 framgår att interventionsgruppen i de artiklar som använt VAS som 

mätinstrument upplevde en lägre oro än kontrollgruppen efter musikinterventionen.  

 

Tabell 5. Resultat i artiklar som mätt orosnivå med VAS 0-10 

Studie Kontroll 
antal: 

Kontroll 
värde före  

Kontroll värde 
efter 

Intervention 
antal 

Intervention 
värde före 

Intervention 
värde efter 

Lee et al, 

2012 

76 3,2 3,3 64 3,5 2,8 

Vachiramon 

et al, 2013 

50 4,53 3,9 50 5,2 2,0 

Weeks & 

Nilsson, 

2010 

34 Inte mätt 5 64: 30*/34** Inte mätt 2*/2** 

*Patienter som lyssnat på musik via högtalare  
**Patienter som lyssnat på musik via högtalarkudde 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

Kontroll efter Intervention efter

Lee et al, 2012

Vachiramon et al,
2013
Weeks & Nilsson,
2010

 
Figur 3. Jämförelse av kontroll- och interventionsgruppernas orosnivå efter interventionen 

mätt med VAS 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Den metod som användes i studien ansågs som passande för att svara på syftet. Då effekten 

av musik ville utforskas var det inte lämpligt att använda kvalitativ forskning. Eftersom ett 

generaliserbart resultat ville uppnås som kan fungera i flera vårdmiljöer så sammanställdes 
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resultatet som en litteraturstudie. Med en empirisk studie hade det inte blivit möjligt att ha 

med lika många vårdmiljöer och patienter för att uppnå ett lika starkt resultat. Det hade inte 

heller varit möjligt att göra med tanke på arbetets storlek och tidsram.  

 

Innan den strukturerade sökningen började testades sökorden ”music” respektive ”music 

therapy”, då det sistnämnda ordet kan förknippas med en behandlingsform som utförs av en 

auktoriserad musikterapeut och därför inte är relevant för sjuksköterskans arbetsområde. Det 

visade sig att många artiklar som använde sig av musik i omvårdnadssyfte även använde 

nyckelordet ”music therapy” där musiken inte används inom ramen för en auktoriserad 

musikterapeut. I och med tvetydigheten med användningen av detta begrepp fanns risken att 

artiklar som hittats inte kunnat användas om de visats sig vara utförda av en musikterapeut, så 

blev inte fallet. Sökorden ”anxiety” och ”agitation” användes för oro. Det kan finnas fler 

relevanta synonymer till ”anxiety” men dessa förbisågs vid sökningen. Detta kan ha resulterat 

i att inte alla relevanta artiklar kom med vid den strukturerade artikelsökningen. 

 

Ingen uppfattning fanns om hur mycket forskning som existerade om musik mot oro. Därför 

valdes få inklusions- eller exklusionskriterier vid själva datasökningen. Artikeln skulle vara 

skriven på engelska på grund av begränsade språkkunskaper. Artiklar skrivna på svenska 

skulle kunnat inkluderas men detta förbisågs under datasökningen. Begränsningen av språket 

kan ha gjort att relevanta artiklar föll bort. Pilotstudier exkluderades på grund av att det är en 

teststudie och den kan därför vara otillförlitlig (Ejlertsson, 2003). Studier som använde sig av 

livemusik eller där musik användes tillsammans med annan omvårdnadsåtgärd valdes bort på 

grund av att det är svårt att veta om resultatet beror på musiken, uppträdandet eller om en 

andra omvårdnadsåtgärd haft inverkan.  

 

Efter datasökningen upptäcktes det att ämnet var väl utforskat vilket gjorde att fler 

inklusions- och exklusionskriterier blev nödvändiga, detta på grund av tidsbrist och med 

hänsyn till arbetets storlek. Anledningen till att studier utförda på bara män eller kvinnor togs 

bort var att ett resultat som var generaliserbart på både män och kvinnor ville uppnås. Studier 

som inkluderade personer med kognitiva nedsättningar eller som var gjorda på psykiatriska 

avdelningar togs bort då personernas sjukdom eller tillstånd kan ha en inverkan på hur musik 

uppfattas och på så sätt ge ett otillförlitligt resultat. Eftersom antalet artiklar behövde minskas 

kan viktiga artiklar ha exkluderats som kan ha gjort att resultatet av studien blivit annorlunda. 

Det finns en chans att resultatet kan ha blivit annorlunda om färre exklusionskriterier använts.  



 

15 
 

 

Inga geografiska begränsningar har gjorts i studien. De geografiska och kulturella olikheter 

som fanns i artiklarna anses inte ha haft någon inverkan på resultatet då musik kan användas 

på samma sätt överallt så länge resurser finns. Däremot kan det finnas kulturella olikheter om 

hur musiken uppfattas för varje individ men även mellan olika nationaliteter.  Dessutom kan 

det finnas skillnader i hur omgivningen är utformad och hur bemötandet av patienterna sker 

som kan ha inverkan på den upplevda oron. Nationaliteternas påverkan kan visa sig i att 

individerna kunde välja exempelvis traditionell kinesisk musik där studien var gjord i Kina, 

vilket kan ha haft en inverkan på artikelns resultat.  

 

Eftersom god kvalitet ville uppnås fanns en risk att kvalitetsgranskningen av artiklarna blivit 

partisk. Om kvalitetsgranskningen hade utförts av någon opartisk person finns möjligheten att 

utfallet hade blivit annorlunda.  För att minimera risken av att förförståelse haft någon 

inverkan på granskningen har kontrollen genomförts enskilt för att sedan diskuteras och 

sammanställas, detta kan ha gett en mer trovärdig granskning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). Även om kvalitetsgranskningen har genomförts oberoende finns risken att 

granskningen inte är helt tillförlitlig eftersom kunskaperna inom forskning är begränsade.  

 

Bedömningen av artiklarnas bevisvärde kan vara limiterad då begränsade kunskaper i ämnet 

förelåg och kriterierna för de olika graderna upplevdes som otydliga. Troligtvis hade inte 

detta någon inverkan på evidensgraden eftersom alla artiklar visade att musik hade en effekt 

mot oro. Anledningen till att evidensgradering användes var som ett komplement till 

Wilcoxons tecken-rangtest eftersom inte alla artiklar kunde analyseras med detta test. Om ett 

inklusionskriterie hade varit att artikeln skulle använt STAI som mätmetod hade fler artiklar 

kunnat analyseras och ett mer tillförlitligt resultat påvisats.  

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att musik har positiv effekt hos patienter med oro. Resultatet styrks av Bradt, 

Dileo och Shim (2013) som genom sin metaanalys kommit fram till att musik kan ha en 

lindrande effekt mot preoperativ oro. Även Chlan, Weinert, Heiderscheit, Tracy, Skaar, 

Guttormson och Savik (2013) påvisar i sin studie att musik har en positiv effekt mot oro hos 

patienter som får mekanisk andningshjälp på en intensivvårdsavdelning. Bringman, Giesecke, 

Thörne och Bringmans (2009) studie visar att musik är mer effektivt än Midazolam för att 

lindra patienters oro.  
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De artiklar som använde VAS visade även de att musik har positiv effekt mot oro. Dock 

kunde resultatet styrkas ytterligare om en analys med hjälp av Wilcoxons tecken-rangtest 

hade kunnat genomföras på de artiklar som använt VAS som orosskala. Fler artiklar behöver 

analyseras för ett mer tillförlitligt resultat. Även litteratursammanställningen kan anses som 

osäker då bevisvärdet och evidensgraderingen kan vara bristfällig. Samtidigt hittades inga 

artiklar som visade att musik inte har effekt mot oro. Därför kan det antas att resultatet är 

trovärdigt. Hur musiken spelas upp för patienten verkar ha föga betydelse men behöver 

styrkas med fler studier. Weeks och Nilssons (2011) studie visar att musik i högtalarkudde 

kontra högtalare har liknande effekt mot oro.  

 

Eftersom Jiménez-Jiménez, García-Escalona, Martín-López, De Vera-Vera och De Haros 

(2013) artikel inte presenterade några eftervärden av orosmätningen med STAI kunde inte 

eftervärdet ingå i analysen. Däremot ansågs den intressant att ha kvar eftersom det 

framkommer skriftligt i artikeln att musik har en effekt mot oro. Troligtvis hade deras värden 

varit liknande med de andra studierna vilket styrkt resultatet ytterligare.  

 

En statistisk signifikant lägre oro (p=0.046) hittades när kontrollgruppens före och 

eftervärden analyserades, detta är intressant att diskutera. Det kan tyckas uppenbart att 

orosnivån blir lägre i de kontrollgrupperna där eftervärdet av oro mätts efter att operationen 

är genomförd eftersom stressen inför operationen då är borta. Samtidigt syns även en lägre 

orosnivå hos kontrollgrupperna i de studier som gjorde sin undersökning preoperativt. Dessa 

personer fick vila istället för att lyssna på musik. En statistisk signifikant lägre oro (p=0.028) 

fanns dock när eftervärdena i interventionsgrupperna jämfördes med kontrollgruppernas 

vilket antyder att orosnivån sjönk mer hos de som exponerades för musik. Därför anses musik 

ha en lindrande effekt mot oro.  

 

Även om musikens positiva effekt mot oro är utforskad kan en frågeställning vara varför den 

inte används mer inom vården. Kanske anses andra metoder vara lika bra eller mer effektiva. 

Eller handlar det om bekvämlighet av att använda sig av det som brukar användas. Kan 

bristande satsningar från styrande nivå vara en orsak eller är effekten helt enkelt inte känd ute 

bland vårdpersonalen. Det skulle också kunna vara så att alla individer inte uppskattar musik, 

däremot talar resultatet av denna studie mot det. Men en valmöjlighet att få välja att lyssna på 

musik hade inte skadat utan snarare förbättrat vården.  
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Eftersom att många patienter upplever oro i samband med en undersökning eller operation 

(Trotter, Gallagher och Donoghue, 2011) är detta resultat intressant. Musik kan även vara ett 

kostnadseffektivt sätt för att lindra oro. Genom att använda sig av musik i vården kan 

patienter uppleva mindre oro och ett ökat välbefinnande vilket skulle kunna bidra till en mer 

positiv upplevelse av vården. Weeks och Nilssons (2011) studie visar att patienter som fick 

lyssna på musik upplevde mer välbefinnande än de som fick standardvård.  

Slutsats 
Denna studie visar att musik har en oroslindrande effekt. Däremot behövs fler och större 

sammanställningar genomföras för att fastställa evidens. Ett framtida forskningsförslag kan 

vara att sätta musik i relation till andra oroslindrande omvårdnadsåtgärder och utvärdera 

effekten för att hitta en bra lösning för att lindra oro. Det hade också varit intressant att göra 

en kvalitativ studie som fokuserar mer på patientens upplevelse av att lyssna på musik inom 

vården. Då det även fanns en statistisk signifikans inom kontrollgrupperna kan en hypotes 

vara att vila har en lindrande effekt mot oro, vilket är intressant att studera ytterligare. 

 

Då musik visats ha positiv effekt mot oro borde den uppmuntras till användning oftare inom 

vården för att lindra oro och förbättra patientens upplevelse av sjukvården. Det är en enkel 

och icke tidskrävande omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskan kan använda sig av för att 

utföra bättre vårdarbete.    

Självständighet  
Isak och Jonna har tillsammans utformat inledning och problemformulering. Även 

bakgrunden har skrivits tillsammans, fakta till bakgrunden har sökts av vardera författare på 

varsin dator bredvid varandra. Metoden har skrivits på samma sätt som bakgrunden. 

Datasökningen genomfördes på två datorer samtidigt men artiklarna kontrollerades av båda 

författarna innan de valdes. Kvalitetsgranskningen och genomläsningen av artiklarna 

genomfördes enskilt och diskuterades sedan tillsammans till ett gemensamt beslut. Tabellerna 

och bilagorna i arbetet har utformats tillsammans. Författarna har strävat efter att göra så 

mycket som möjligt i samråd med varandra för att båda skulle känna sig lika delaktiga och 

vara tillfredställda med arbetet. 
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i CINAHL 
 Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
S1 (MH ”Music”) 

 
3812 131007 0 0 

S2 (MH ”Music therapy”) 
 

2191 131007 0 0 

S3 (”Music”) 
 

6846 131007 0 0 

S4 S1 OR S2 OR S3 
 

6846 131007 0 0 

S5 (MH “Anxiety”) 
 

13902 131007 0 0 

S6 (MH “Agitation”) 
 

1084 131007 0 0 

S7 (“Anxiety”) 
 

30606 131007 0 0 

S8 (“Agitation”) 
 

2446 131007 0 0 

S9 S5 OR S6 OR S7 OR S8 
 

14908 131007 0 0 

S10 S4 AND S9 Limiters: 
English Language, Peer 
Reviewed, Journal 
Article, Inpatients 

75 131007 28 8 

 

Sökningar i PubMed 
 
 Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
S1 (”Music”) 

 
15483 131008 0 0 

S2 (”Anxiety”) 
 

145777 131008 0 0 

S3 (“Agitation”) 
 

12797 131008 0 0 

S4 (“Patients”) 
 

3822203 131008 0 0 

S5 (“Inpatients”) 
 

32464 131008 0 0 

S6 ("Hospitalization") 
 

202932 131008 0 0 

S7 S2 OR S3 
 

157135 131008 0 0 

S8 S4 OR S5 OR S6 
 

3901524 131008 0 0 

S9 S1 AND S7 AND S8 
Limiters: English 
Language. 

395 131008 103 45 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Carlsson och Eiman (2003).
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land 
 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet Bevisvärde 

Chang, Hui-Kuan. Peng, Tai-
Cho. Wang, Ji Hung. och Lai, 
Hui-Ling 
/2011/Taiwan 

Psychophysiological responses to 
sedative music in patients 
awaiting cardiac catheterization 
examination a randomized 
controlled trial 

Undersöka effekten av 
musik mot psykiska och 
fysiska tecken på oro och 
stress i samband med 
kranskärlsröntgen. 

RCT, Musikintervention 
preoperativt. STAI 
användes. n=54, 
(♂=32,♀=22) 
 

Statistisk signifikant lägre 
skillnad på oro mellan 
interventions- och 
kontrollgruppen efter 
musikinterventionen 

God 89% Medel 

Chen, Xuejing. Seth, Rajeev 
K. Rao, Veena S. Huang, 
John J. och Adelman, Ron A 
/2012/USA 

Effects of music therapy on 
intravitreal injections: A 
randomized clinical trial 

Undersöka musikens effekt 
mot oro, smärta och 
tillfredställelse i samband 
med intravitreal injektion 

RCT, Musikintervention 
innan och under 
injektionen. STAI 
användes. n=80, 7 bortfall. 
(♀=37, ♂=36)  
 

Interventionsgruppen 
visade en statistisk 
signifikant lägre oro efter 
injektionen än 
kontrollgruppen. 

God 93% Medel 

El-Hassan, H. Mckeown, K. 
och Mullers, A.F. 
/2009/Storbrittanien  
 

Clinical trial: music reduces 
anxiety levels in patients attending 
for endoscopy 

Undersöka effekten av 
musik mot oro i samband 
med 
endoskopiundersökning 

RCT, Musikintervention 
preoperativt. STAI 
användes. n=180 (♂=81, 
♀=99) 

Statistisk signifikant lägre 
skillnad på oro bland 
interventions- jämfört med 
kontrollgrupperna efter 
musikinterventionen 

God 95% Högt 
 

Jiménez-Jiménez, Maria. 
García-Escalona, Alma. 
Martín-López, Alejandra. De 
Vera-Vera, Raquel. och De 
Haro, Joquion /2013/Spanien 

Intraoperative stress and anxiety 
reduction with music therapy: A 
controlled randomized clinical 
trial of efficacy and safety 

Undersöka effekten av 
musik mot interoperativ 
oro i samband med 
åderbråcksoperation 

RCT, Musikintervention 
intraoperativt. STAI 
användes. n=48, 8 bortfall. 
(♂=12, ♀=28) 

Orosnivån var statistisk 
signifikant lägre i 
interventions- än i 
kontrollgruppen efter 
interventionen                     

God 95% Medel 

Lee, Kow-Chen. Chao, Yu-
Huei. Yiin, Jia-Jean. Hsieh, 
Hsin-Yi. Dai, Wen-Jan. och 
Chao, Yann-Fen 
/2012/Taiwan 

Evidence that music listening 
reduces preoperative patients` 
anxiety 

Undersöka om musik har 
lindrande effekt mot oro 
hos patienter i väntrummet 
inför operation 

RCT, Musikintervention 
preoperativt. STAI och 
VAS användes. n=161, 21 
bortfall. (♂=70, ♀70)  
 

Interventionsgruppen var 
statistiskt signifikant lägre 
oroliga efter interventionen 
än kontrollgruppen  

God 89% Högt 

Ni, Cheng-Hua. Tsai, Wei-
Her. Lee, Liang-Ming. Kao, 
Ching-Chiu och Chen, Yi-
Chung /2010/Taiwan 

Minimising preoperative anxiety 
with music for day surgery 
patients – a randomized clinical 
trial 

Utvärdera effekten av 
musikintervention för 
preoperativ oro och vitala 
tecken hos patienter som 
ska genomgång dagkirurgi 

RCT, Musikintervention 
preoperativt. STAI 
användes. n=183, 11 
bortfall. (♀=112, ♂=60) 
 

Statistisk signifikant lägre 
oro hos 
interventionsgruppen efter 
musikinterventionen 
 

God 95% Högt 
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Författare/år/land Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
 

Bevisvärde 

Vachiramon, Vasanop. 
Sobanko, Joseph F. 
Rattanaumpawan, Pinyo. och 
Miller, Christopher J 
/2013/USA 

Music reduces patient anxiety 
during Mohs surgery: An open-
label randomized controlled trial 

Undersöka om musik kan 
lindra oro hos patienter 
som genomgår Mohs 
operation 
(hudcanceroperation) 

RCT, Musikintervention 
pre- och intraoperativt 
STAI och VAS användes. 
n=109, 9 bortfall. (♂=67, 
♀=33) 
 

Interventionsgruppen 
visade en statistisk 
signifikant lägre oro efter 
interventionen än 
kontrollgruppen i både 
STAI och VAS 

God 93% Högt 

Weeks, Birgit P. och Nilsson, 
Ulrica /2010/USA 

Music interventions in patients 
during coronary angiographic 
procedures: A randomized 
controlled study of the effect on 
patients` anxiety and well-being 
 

Undersöka effekten av 
musik i högtalare eller 
musik i högtalarkudde mot 
patienters oro vid 
angiografi 

RCT, Musikintervention 
intraoperativt. VAS 
användes. n=102, 4 
bortfall.  (♀=51, ♂=47) 
 

Kontrollgruppen hade en 
statistiskt signifikant högre 
oro än 
interventionsgrupperna. 
Ingen statistisk signifikant 
skillnad fanns mellan 
interventionsgrupperna  

God 95% Högt 
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