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SAMMANFATTNING  
 
Syfte: Litteraturstudiens syfte var att utifrån tidigare forskning belysa musikens 

betydelse avseende att främja avslappning och sömn. 

Metod: Denna studie har genomförts som en litteraturstudie. Data har insamlats 

från databaserna PubMed, CINAHL och PsychINFO. Totalt fann författarna 15 

empiriska studier publicerade mellan år 1995-2010. Dessa har kvalitetsgranskats, 

grupperats och analyserats med hjälp av granskningsmallar och matriser samt en 

noggrann genomgång av studiernas resultat. På detta sätt kunde författarna påvisa 

likheter och olikheter i de olika studierna och sedan sammanställa 

litteraturstudiens resultat utifrån olika deltagargrupper. 

Resultat: Efter litteratursökningen framkom fyra olika deltagargrupper; yngre 

personer, äldre personer, postoperativa patienter samt personer med psykisk 

sjukdom. Litteraturstudien visade att avslappning och sömn kan främjas av lugn 

musik. Lugn musik har påvisats främja avslappning hos äldre personer samt hos 

postoperativa patienter på sjukhus, genom att påverka det sympatiska 

nervsystemet. Detta innebar att deltagarnas puls, andningsfrekvens och blodtryck 

sänktes samt att oxytocin och kortisol höjdes respektive sänktes i samband med 

lyssnandet till lugn musik. Deltagarna upplevde även att de kände sig mer 

avslappnade och lugna. Gällande sömnen förbättrades den subjektiva 

sömnkvalitén inom samtliga deltagargrupper och insomningstiden samt antal 

uppvaknanden per natt minskade med hjälp av lugn musik. 

Nyckelord: Avslappning, Ickefarmakologisk omvårdnadsåtgärd, Lugn musik, 

Sömn  

Keywords: Non pharmacological nursing intervention, Relaxation, Sleep, 

Soothing music 
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INTRODUKTION 
En tillfredsställande sömn är av stor betydelse för människans fysiska och psykiska hälsa och 

en god sömn kan ses som ett tecken på god hälsa (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 

2006). Hotas hälsan till följd av exempelvis nedsatt sömnförmåga, påverkas även 

välbefinnandet och livskvaliteten negativt (Attle, Xie & Yuan, 2000; Jahren Kristoffersen et 

al., 2006), vilket kan leda till att ett lidande uppstår (Jahren Kristoffersen et al. 2006). 

Lidande kan definieras som att människan ”upplever att hennes helhet hotas eller håller på 

att upplösas” (Wiklund, 2003 s. 99), vilket kan liknas vid den subjektiva känslan som uppstår 

vid sömnproblem. En patient beskriver sin trötthet till följd av sömnproblem som: ”Den 

genomborrar hela mig. Jag känner den ända in i ryggmärgen. Det är en total fysisk och 

psykisk trötthet. Den är som en underström som bryter ned alla tankar. Det värsta är ändå 

att jag inte kan vila, för då övermannar den mig helt.” (Jahren Kristoffersen et al., 2006, 

s.302). 

Enligt en undersökning från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2010), är 

sömnsvårigheter ett vanligt problem i Sverige. År 2008 hade cirka 24 procent av Sveriges 

befolkning sömnsvårigheter och de flesta drabbade var kvinnor och äldre. Även Pearson, 

Johnson och Nahins (2006) studie visar att kvinnor och äldre är de vanligast förekommande 

grupperna som har sömnproblem. Förekomsten av sömnbesvär i Sverige har ökat på senare 

år, från år 1981-2002 visar statistiken på en fördubbling av sömnsvårigheter hos 

befolkningen i åldrarna 25-64 år (SBU, 2010). Det är oklart vad som har orsakat ökningen, 

men dagens ”24-timmarssamhälle”, ökade krav inom arbetslivet samt ökat intag av alkohol, 

energidrycker och koffein kan tänkas vara bidragande faktorer (Jahren Kristoffersen et al., 

2006; SBU, 2010). Vid stigande ålder förändras däremot sömnmönstret vilket tros bero på att 

hypotalamus, som styr dygnsrytmen, börjar svikta. Detta leder till att äldre personer ofta blir 

trötta tidigare på kvällen samt vaknar tidigare på morgonen. Sömnen är även av sämre kvalité 

eftersom djupsömnen minskar betydligt och fler uppvaknanden förekommer. Detta tillhör det 

normala åldrandet, men kan uppfattas som oförklarliga sömnstörningar av den äldre 

(Kirkevold, Bordtkorb & Ranhoff, 2010). 

Sömn klassas som den djupaste formen av vila, där kroppens mottaglighet av stimuli från 

omgivningen är sänkt. För att kunna väckas från den tillfälliga medvetslöshet som sömn kan 

beskrivas som, krävs därför oftast starkare typer av stimuli. Även stimuli i form av obekanta 

ljud kan väcka en sovande person (Jahren Kristoffersen et al., 2006). En god sömnkvalité 
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innebär att insomningstiden är normal (10-20 minuter) och att sömnen upplevs som 

sammanhängande, cirka 6-8 timmar per natt (Attle et al., 2000; Fagius & Aquilonius, 2006; 

Jahren Kristoffersen et al., 2006). Begreppet dålig sömnkvalité kännetecknas av att 

insomningstiden är längre än normalt samt att det förkommer återkommande 

vakenhetsperioder under natten.  Även att vakna ”för tidigt” kan upplevas som en störning av 

sömnen. Detta är dock individuellt och baseras på den personliga inställningen till vad som är 

normal uppvakningstid och sömnlängd (Jahren Kristoffersen et al., 2006). 

Insomni är ett begrepp som används vid sömnproblem och kan uppträda både primärt och 

sekundärt. Primär insomni innebär en subjektiv upplevelse av avkortad nattsömn eller sömn 

av låg kvalité, vilket resulterar i sänkt funktionsförmåga under dagen. Sekundär insomni 

innebär ovan nämnda sömnbesvär till följd av olika hälsoproblem (Jahren Kristoffersen et al., 

2006). De hälsoproblem som har tydligast koppling till insomni är bland annat hypertoni, 

ångest, depression, missbruk, demens, KOL, hjärtsvikt och prostatahypertrofi. Även 

tillkommande läkemedelsbehandling mot dessa sjukdomar kan leda till insomni (Jahren 

Kristoffersen et al, 2006; Nagel, Markie, Richards & Taylor, 2003; Pearson et al., 2006; 

Ringdahl, Pereira & Delzell, 2004).  

Sömnsvårigheter är inte något nytt fenomen utan något som har förekommit i alla tider och 

människan har kontinuerligt försökt att hitta bot mot detta. Det stora genombrottet i 

behandlingen mot sömbesvär kom år 1960, detta då bensodiazepin lanserades (SBU, 2010). 

Bensodiazepiner har en stark beroendeframkallande effekt samt andra bieffekter som till 

exempel minnesstörningar, dåsighet, ihållande trötthetskänsla dagen efter intag, ökad fallrisk 

och nedsatt kognitiv förmåga (Attle et al., 2000; Petit, Azad, Byszewski, Sarazan & Power, 

2003). Idag finns nyare sömnmediciner där halveringstiden är kortare och biverkningarna 

mindre uttalade, till exempel Zopiclone och Zolpiderm. Dock har även dessa läkemedel 

biverkningar som dåsighet, somnolens, ökad fallrisk och illamående. Istället för 

sömnmediciner kan ickefarmakologisk behandling användas som ett alternativ vid 

sömnbesvär. Fördelen med ickefarmakologisk behandling är att de har mindre bieffekter och 

kan förbättra sömnen på längre sikt (Petit et al., 2003).  

I dagens sjukvård är användandet av sömnmediciner stort, vilket tydligt framgår i en 

kanadensisk enkätstudie (Frighetto, Marra, Bandail, Wilbur, Naumann & Jewesson, 2004). 

Totalt erhöll 60 procent av deltagarna sömnmedicin (Zopiclone eller bensodiazepin) vid 

sänggående under sin sjukhusvistelse. Av dessa använde endast 29 procent sömnmedicin i 
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hemmet. Enligt Kirkevold et al. (2010) är läkare ofta väldigt snabba med att skriva ut 

sömnmedicin utan att sömnproblemet är närmare kartlagt. Detta trots att det enligt Nagel et 

al.,(2003) samt Robinson, Weitzel och Henderson (2005) finns forskning som visar att de 

finns flertalet ickefarmakologiska åtgärder som hjälper vid sömnsvårigheter. Detta kan 

innebära avslappnande omvårdnadsåtgärder som något varmt att dricka, en uppvärmd filt 

eller strykande handrörelser på ryggen. Även en lugn, rofylld och avslappnande omgivning 

har visat sig vara effektivt för att minska användandet av sömnmedicin på vårdavdelning. 

Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska 

sjuksköterskan bland annat: ”Tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov, 

såväl fysiska och psykiska som sociala, kulturella och andliga” och ”Uppmärksamma och 

möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom 

adekvata åtgärder” (Socialstyrelsen, 2005, s. 11). Att främja sömn är en viktig del i 

omvårdnaden. Detta då sömnen återger kraft och energi för att återfå hälsa och 

välbefinnande. Enligt omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson är en av de 14 

grundläggande omvårdnadsåtgärderna att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att uppnå en 

god vila och sömn (Kirkevold, 2000). 

Behovet av vila och sömn ökar generellt då kroppen utsätts för påfrestningar i form av stress 

eller sjukdom. Detta för att kroppen då behöver mer energi för att läka och återhämtas 

(Jahren Kristoffersen et al., 2006; Robinson et al., 2005). Undersökningar har dock visat att 

sömnkvalitén försämras under vistelse på sjukhus (Nagel et al., 2003), vilket ger sömnbrist 

som påverkar hälsan negativt. Genom ickefarmakologiska sömnfrämjande 

omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan främja sömnen och lindra det lidande som annars 

riskerar att uppstå. Detta anses vara sjuksköterskans ansvar och skyldighet innan läkare 

kontaktas för ordination av sömnmedicin (Jahren Kristoffersen et al., 2006). 

Avslappning är en viktig del i insomningsprocessen (Ulfberg, 2010), ”Den bästa 

förutsättningen för en god natts sömn är att vara avslappnad både mentalt och kroppsligt” 

(Jahren Kristoffersen et al., 2006, s. 328). Med hjälp av avslappning kan aktiviteten i 

kroppens sympatiska nervsystem sänkas så att kroppen varvar ner både fysiologiskt och 

mentalt (Ulfberg, 2010). Med fysiologisk avslappning menas en sänkning av kortisolhalten, 

blodtrycket, pulsen och andningsfrekvensen (Theorell, 2009). Vid sömnproblem som till 

exempel insomni förekommer ofta en förhöjd tankemässig och kroppslig stress, vilket 

försvårar avslappningen och därmed hämmar sömnen (Ulfberg, 2010). 
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Två viktiga hormon i avslappningssammanhang är kortisol och oxytocin. Kortisol är ett av 

kroppens viktigaste stresshormon, vilket frisätts vid bland annat mental och fysisk stress 

(Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). Kortisol har även en dygnsreglerande effekt. Under 

kvällen och förnatten sjunker kortisolhalten, vilket medför sömnighet. Sedan stiger 

kortisolhalten igen under morgonen (Ericson & Ericson, 2008). Oxytocin är av stor vikt för 

det psykiska välbefinnandet och den fysiska avslappningen, då hormonet har en 

orosdämpande och en sederande effekt, särskilt vid högre doser. Oxytocin frisätts från 

hypofysen till blodbanan bland annat vid olika typer av sensorisk stimulering, exempelvis 

ljud (Uvnäs-Moberg & Petersson, 2004).  

Musik är en ickefarmakologisk omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskan kan använda i den 

dagliga vården (McCaffery & Locsin, 2002) och intresset för musik som hjälpmedel inom 

omvårdnaden fortsätter att växa (McCaffery, 2008). Musik är en del av den vardagliga miljön 

och har alltid haft stor påverkan på människan. Redan under Antiken uppmärksammades 

musikens vårdande effekt. Även Florence Nightingale använde musik som en del i vården av 

skadade soldater och upptäckte då att musik kunde lindra smärta (McCaffery & Locsin, 

2002). 

”Musiken sätter igång skeenden i hjärnan och dessa skeenden sätter i sin tur igång 

förändringar i hela kroppen” (Theorell, 2009, s. 43). Med detta menas att musik fungerar 

både hämmande och stimulerande på kroppens autonoma nervsystem beroende på musikens 

tempo (Theorell, 2009). Musik har i tidigare studier visats ha positiv effekt gällande smärta, 

oro och känslor av isolering (Boso, Politi, Barale & Emanuele, 2006; McCaffery & Locsin, 

2002). Även hos patienter med Parkinsons, demens och psykiska sjukdomar har musik visats 

ha positiva effekter, detta genom symtomlindring (Boso et al., 2006).  Musiken påverkar 

även välbefinnandet positivt och skapar en trygg och helande miljö (McCaffery, 2008; 

McCaffery & Locsin 2002). 

 

PROBLEMFORMULERING 
I dagens samhälle finns många människor med sömnsvårigheter, framför allt kvinnor och 

äldre (Pearson et al., 2006; SBU, 2010). Sömnsvårigheter hänger ofta ihop med stigande 

ålder, sjukdom, läkemedelsintag, sjukhusvistelse, stress och oförmåga att slappna av 

(Kirkevold et al., 2010; Nagel et al., 2003; Pearson et al., 2006; Ringdahl et al., 2004; 
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Ulfberg, 2010). Att vara avslappnad både kroppsligt och mentalt är en förutsättning för att 

kunna somna och är därmed en viktig del i insomningsprocessen (Jahren Kristoffersen et al., 

2006; Ulfberg, 2010). Sömnmediciner skrivs ofta ut alltför snabbt utan närmre kartläggning 

av sömbesvären (Kirkevold et al., 2010). Detta trots att sjuksköterskan har skyldighet att 

prova flera alternativa omvårdnadsåtgärder för att främja insomnandet, innan läkare 

konsulteras och ombeds att ordinera sömnmedel. Att främja insomnandet och sömnen är av 

stor vikt för att kunna lindra det lidande som uppstår hos patienten, samt för att främja hälsa 

(Jahren Kristoffersen et al., 2006). Författarna till detta examensarbete har under 

verksamhetsförlagd utbildning upplevt och reflekterat kring att alternativa 

omvårdnadsåtgärder är något sällan tas i beaktande. Då musik är en icke-farmakologisk 

omvårdnadsåtgärd för att lindra smärta och öka välbefinnande (Boso, Politi, Barale & 

Emanuele, 2006; McCaffery, 2008; McCaffery & Locsin, 2002) är det enligt författarna av 

intresse att studera musikens betydelse avseende att främja avslappning och sömn. 

 

SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie är att utifrån tidigare forskning belysa musikens betydelse 

avseende att främja avslappning och sömn. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
1) Vilket inflytande har musik på avslappning hos vuxna?  

2) Vilket inflytande har musik på sömn hos vuxna? 

 

METOD 
Design 
Detta examensarbete har genomförts som en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008). 

Urval av litteratur 
Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna PubMed, CINAHL och PsychINFO under 

oktober och november år 2010. De sökord som har använts är: Sleep Deprivation, 

Dyssomnias, Insomnia, Sleep Disorders, Sleep, Music Therapy, Music, Soothing music, 

Music relaxation, Relaxation och Lived experience. Sökorden har använts i olika 
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kombinationer samt i såväl Meshtermer som i fritext, se tabell 1. Författarna har även gjort 

manuella sökningar på titlar utifrån funna artiklars referenslistor, samt sökningar på specifika 

författare i databasen PubMed. Under litteratursökningens gång har tre urval gjorts. Urval 1 

innebar hur många sammanfattningar författarna läste utifrån de titlar som söknigen gav. 

Under detta urval exkluderades artiklar som inte stämde överens med inklusionskriterierna 

eller litteraturstudiens syfte. Urval 2 innebar de artiklar som författarna valde ut för 

granskning efter att ha läst studiernas sammanfattningar och urval 3 innebar valda artiklar 

efter granskning. 

Inklusions- och exklusionskriterer 
Författarna till detta examensarbete har fokuserat på empirisk forskning publicerad mellan år 

1995-2010 utförd på vuxna personer, 18 år och äldre. Endast artiklar där titel och 

sammanfattning stämde överrens med författarnas syfte och frågeställningar inkluderades. 

Artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext har beställts via Högskolan Dalarna mot en 

avgift. Dock har författarna inte beställt artiklar där både sammanfattning och tillgång till 

fulltext har saknats, detta trots intressant titel. Författarna har valt att exkludera artiklar där 

interventionen har inneburit musikterapi med utbildad musikterapeut, detta då författarna till 

litteraturstudien ville fokusera på musik som omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskan själv kan 

bedriva utan vidare utbildning. Artiklar som inte har varit skrivna på svenska eller engelska, 

samt funna dubbletter har exkluderas. Ytterligare krav har varit att de studier som har använts 

har en kvalité av 60 procent eller mer enligt granskningsmallar.  

Tabell 1. Sammanställning av artikelsökning 

Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

 

Urval 3 
n=13 

 
PubMed 

 
Sleep Deprivation (Mesh) OR 
Dyssomnias (Mesh) OR  
Sleep Disorders (Mesh) AND  
Music Therapy (Mesh) 
 

 
24 

 
11 

 
7 

 
7 

 
PubMed 

 
Music intervention (fritext) AND  
Sleep (fritext) 
 

 
23 

 
7 

(4 dubletter) 

 
1 
 

 
1 

 
PubMed 

 
Soothing music (fritext) AND  
relaxation (fritext) 
 

 
5 

 
3 

 
2 

 
2 

 
PsychINFO 

 
Music (Mesh) OR  
Music Therapy (Mesh) AND  
Sleep (Mesh) OR  
Sleep Disorders (Mesh) 

 
35 

 
15 

(5 dubletter) 

 
4 
 

 
1 

 
CINAHL 

 
Insomnia (Mesh) OR  

 
37 

 
5 

 
1 

 
1 
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Sleep Disorders (Mesh) AND  
music (fritext) 
 

(3 dubletter)  

 
CINAHL 

 
Sleep (mesh) OR  
Sleep Disorders (Mesh) AND  
music (fritext) 
 

 
61 

 
3 

(5 dubletter) 

 
0 
 

 
0 

 
CINAHL 

 
Music relaxation (fritext) AND  
nursing (fritext) 
 

 
107 

 
13 

(1 dublett) 

 
1 
 

 
0 

 
CINAHL 

 
Lived experience (fritext) AND  
music (fritext) 

 
23 

 
3 

 
1 

 
1 

 

Tabell 2. Manuell artikelsökning 

Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 
n=2 

 
PubMed 

 
Effects of music on patients undergoing 
a C-clamp procedure after percutaneous 
coronary interventions: A randomized 
controlled trial 
 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
PubMed 

 
U Nilsson (author) and music (fritext) 
 

 
12 

 
3 

(1 dublett) 

 
1 
 
 

 
1 

 

Efter en utförlig litteratursökning fann författarna 17 empiriska studier. Av dessa 

exkluderades fyra studier efter närmare granskning, på grund av att de inte stämde överrens 

med de inklusionskriterier som förelåg (n = 2) eller att de var av för låg kvalité enligt 

granskningsmall (n = 2). Detta resulterade i 13 funna artiklar (n = 13), se tabell 1. Vid den 

manuella sökningen fann författarna ytterligare två artiklar (n = 2), se tabell 2, där ingen 

exkluderades efter närmare granskning. En av dessa artiklar hittades utifrån en av tidigare 

funna studiers referenslistor och en artikel hittades utifrån sökning på specifik författare, se 

tabell 2. Detta resulterade i ett totalt antal av 15 artiklar, ntot

Tillvägagångssätt 

 = 15.  

I detta examensarbete har författarna arbetat tillsammans i litteraturstudiens alla steg. Använd 

litteratur har funnits på Falu Stadsbibliotek, Högskolan Dalarnas bibliotek Campus Lugnet 

samt i ovan nämnda databaser. Författarna har även tagit hjälp utav Högskolan Dalarnas 

bibliotekarie för råd gällande användning av databaserna samt olika sökstrategier. 

Analysmetod 
Författarna har använt sig av två modifierade granskningsmallar erhållna av Högskolan 

Dalarna för kvalitetsbedömning av funna artiklar (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & 
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Beck, 2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006), se bilaga 1 och 2. Utifrån dessa 

granskningsmallar har studierna värderats till låg, medel eller hög kvalité. Enligt Forsberg 

och Wengström (2008) innebär en låg kvalité under 60 procent, medelkvalité 60-80 procent 

och hög kvalité över 80 procent av poängen. Denna procentansats har beräknats utifrån ja- 

respektive nej-frågor där svaret ja gav ett poäng och nej noll poäng. Den totala poängsatsen 

var 29 poäng för kvantitativa studier och 25 poäng för kvalitativa studier.  

Artiklarna analyserades sedan utifrån de råd och riktlinjer som Polit och Beck (2008) samt 

Forsberg och Wengström (2008) ger vid utförandet av en litteraturstudie. Detta innebär en 

systematisk gruppering efter innehåll i matriser, se tabell 3. Dessa matriser är i tabellform och 

ger en överblick över studiernas syfte, metod och resultat. Därefter gick författarna noggrant 

igenom varje enskild artikels resultat ytterligare en gång, för att kunna finna eventuella 

likheter och olikheter mellan artiklarna inom områdena avslappning respektive sömn. Detta 

gjordes med hjälp av överstrykningar med färgpennor. Med detta till grund sammanställde 

sedan författarna litteraturstudiens resultat. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Författarna till denna litteraturstudie intygar att de har förhållit sig objektivt till funnen 

litteratur och vetenskapliga artiklar, samt sanningsenligt och med respekt för skribenterna 

återgett innehållet. Detta oavsett studiernas resultat (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

RESULTAT 
De artiklar som hittades har tillsammans ett brett urval av deltagare gällande ålder, förekomst 

av hjärtsjukdom och psykisk sjukdom. I samtliga studier undersöktes sömnkvalité och/eller 

avslappning med hjälp utav olika mätinstrument, både subjektiva och objektiva. Även 

sömndagböcker och intervjuer användes, se tabell 3. De subjektiva mätinstrument som 

användes var Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), The Stimulus Evaluation Questionnaire 

(SEQ), Mini Sleep Questionnaire (MSQ), Technion Long Sleep Questionnaire, Technion 

Sleep Questionnaire samt Richards-Campbell Sleep Questionnaire (RCSQ). De objektiva 

mätmetoder som användes var Elektroencefalografi (EEG), Elektrokardiogram (EKG), 

Elektrokulografi (EOG), Elektromyografi (EMG), ActiGraph, blodprovstagningar samt 

mätningar av puls, blodtryck, andningsfrekvens och fingertemperatur. 
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Tabell 3. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 

Författare, 
År, Land Titel Syfte Design, 

Metod 
Urval, 

Deltagare Resultat Kvalité 
 
Bloch, Reshef, 
Vadas, Haliba, 
Ziv, Kremer & 
Haimov, 2010 
Israel 

 
The 
Effects of 
Music 
Relaxatio
n on 
Sleep 
Quality 
and 
Emotiona
l 
Measure
s in 
People 
Living 
with 
Schizoph
renia.  

 
Att utforska 
effekten av 
avslappning 
till musik på 
insomni och 
känslomässig
a variabler 
hos personer 
med 
schizofreni.  

  
With-in-subject-
design.  
Upprepade 
mätningar med 
hjälp av 
handledsklockan 
ActiGraph, MSQ* 
och Technion 
Sleep 
Questionnaire. 
Intervention: Alla 
deltagare sov först 
7 nätter utan 
musik, och sedan 7 
nätter med lugn 
musik under 40 
minuter vid 
sänggående varje 
kväll.  Även 
instruktioner att 
slappna av i 
samband med 
musiken.  
 

 
Bekvämlighets-
urval. 
N = 24 
52,2%män, 45.8% 
kvinnor. 
Bortfall = 8 
Medelålder: 45,7 
år. 
Samtliga deltagare 
med sömnbesvär.  

 
Både enligt objektiva 
mätningar samt enligt 
MSQ* minskade 
insomningstiden och 
sömneffektiviteten 
ökade signifikant efter 
interventionen. Inga 
signifikanta 
förbättringar av 
sömnen enligt 
Technion Sleep 
Questionnaire. Inte 
heller någon 
signifikant förbättring 
av den totala 
sömntiden enligt de 
objektiva mätningarna 
kunde påvisas.  

 
23/29 
poäng 
MEDEL 

 
Chan, 2007 
Kina 

 
Effects of 
music on 
patients 
undergoi
ng a C-
clamp 
procedur
e after 
percutan
eous 
coronary 
interventi
ons: A  
randomiz
ed 
controlle
d trial.  

 
Att bestämma 
effekten av 
musik på 
psykiska och 
fysiska 
parametrar 
under 
kompressions
behandling 
efter 
hjärtoperation.  

 
Randomiserad 
kontrollerad studie. 
Upprepade 
mätningar av puls, 
blodtryck, 
andningsfrekvens 
och saturation 
under pågående 
intervention.  
Intervention: lugn 
musik utifrån visst 
urval (3 typer) 
under 
kompressionsbeha
ndlingen (ca 45 
minuter) vid ett 
tillfälle. 
 

 
Konsekutivt urval. 
N = 66 (35 i 
kontrollgrupp / 31 i 
experimentgrupp) 
48 män, 18 
kvinnor. 
Bortfall = 16 
Ålder: 65 år och 
uppåt. 

 
Puls och 
andningsfrekvens 
sjönk signifikant både 
inom musikgruppen 
samt vid jämförelse 
med kontrollgruppen. 
Blodtrycket sjönk 
signifikant inom 
musikgruppen, men 
ingen signifikant 
skillnad sågs i 
jämförelse med 
kontrollgruppen.  

 
27/29 
poäng 
HÖG 

 
Chan, Chan & 
Mok, 2010 Kina 

 
Effects of 
music on 
depressi
on and 
sleep 
quality in 
elderly 
people: A 
randomis
ed 
controlle
d trial.  

 
Att utforska 
effekten av 
musik på 
sömnkvalité, 
fysiologiska 
och 
depressiva 
symtom hos 
äldre. 

 
Randomiserad 
kontrollerad studie. 
Upprepade 
mätningar utifrån 
PSQI*, puls och 
blodtryck. 
Intervention: 30 
minuters lugn 
musik dagtid en 
gång i veckan 
under fyra veckor. 
Även instruktioner 
att slappna av.  

 
Bekvämlighets-
urval. 
N = 42 (21 per 
grupp) 
19 män, 23 
kvinnor. 
Bortfall = 0 
Ålder: 60 år och 
äldre 
Deltagare både 
med och utan 
sömnproblem.  

 
Inga signifikanta 
skillnader mellan 
grupperna gällande 
sömnkvalité enligt 
PSQI*, puls och 
blodtryck. Inte heller 
någon signifikant 
förbättring av puls och 
blodtryck inom 
musikgruppen. Dock 
syns signifikant 
förbättrad sömnkvalité 
enligt PSQI* inom 
musikgruppen.  
 

 
29/29 
poäng 
HÖG 
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Harmat, Takács 
& Bódizs, 2008 
Ungern 

 
Music 
improves 
sleep 
quality in 
students.  

 
Att utforska 
effekten av 
musik på 
sömnkvalité 
hos unga med 
sömnproblem. 

 
Randomiserad 
kontrollerad studie 
med tre-grupps-
mätningar. 
Upprepade 
mätningar utifrån 
PSQI*. 
Intervention: Grupp 
1: 45 minuters lugn 
musik vid 
sänggående under 
3 veckor. Grupp 2: 
45 minuters ljudbok 
vid sänggående 
under 3 veckor. 
Grupp 3: 
Kontrollgrupp. 
 
 

 
Bekvämlighets-
urval. 
N = 94 
Grupp 1: 35, Grupp 
2: 30, Grupp 3: 29 
21 män, 73 
kvinnor. 
Bortfall anges ej.  
Medelålder: 22,6 
år.  
Samtliga deltagare 
med sömnproblem. 

 
Signifikant förbättrad 
sömn inom 
musikgruppen. Ingen 
signifikant förbättring 
av sömnen i grupp 2 
och 3.  Inom 
musikgruppen blev 86 
procent av med sina 
sömnproblem (mindre 
5 poäng enligt PSQI). 

 
26/29 
poäng 
HÖG 

 
Johnson, 2003 
USA 

 
The Use 
of Music 
to 
Promote 
Sleep in 
Older 
Women. 

 
Att beskriva 
betydelsen av 
individuell 
musik vid 
kronisk 
insomni hos 
äldre kvinnor. 

 
Mixed design. 
Upprepade 
mätningar utifrån 
Stanford 
Sleepiness scale, 
sömndagbok samt 
strukturerade 
intervjuer. 
Intervention: Egen 
vald musik vid 
sänggående under 
10 nätter.  

 
Bekvämlighets-
urval. 
N = 52 
52 kvinnor. 
Bortfall = 0 
Medelålder: 80,5 
år. 
Samtliga deltagare 
med sömnproblem. 

 
Signifikant minskad 
insomningstid och 
antal uppvaknanden 
per natt. Alla 
deltagare uppgav vid 
intervjuerna att de 
upplevde en stor 
förbättring av 
sömnkvalitén efter 
musikinterventionen. 
Deltagarna kände sig 
mer lättade inför 
sänggåendet.  
 

 
23/29 
poäng 
MEDEL 

 
Lai, 2004 Taiwan 

 
Music 
Preferen
ce and 
Relaxatio
n in 
Taiwane
se 
Elderly 
People  

 
Att identifiera 
och jämföra 
föredragen 
musik med 
demografiska 
variabler samt 
utforska 
effekten av 
föredragen 
musik på 
avslappning. 

 
Kvasiexperimentiell 
design.  
Upprepade 
mätningar av puls, 
andningsfrekvens 
och 
fingertemperatur. 
Intervention: lugn 
musik utifrån visst 
urval (6 typer) 
under 20 minuter 
vid ett tillfälle. 
 

 
Bekvämlighets-
urval.  
N = 50  
24 män, 26 
kvinnor.  
Bortfall anges ej. 
Medelålder: 66,8 
år.  
 

 
Puls och 
andningsfrekvens 
sjönk signifikant och 
fingertemperaturen 
höjdes signifikant 
efter interventionen. 
Sympatiska 
aktiviteten i 
nervsystemet 
sänktes.   

 
22/29 
poäng 
MEDEL 
 
 
 
 
 

 
Lai & Good, 
2005  
Taiwan 

 
Music 
improves 
sleep 
quality in 
older 
adults.  

 
Att undersöka 
hur lugn musik 
påverkar 
sömnkvalitén 
hos äldre 
kvinnor och 
män i Taiwan.  

 
Randomiserad 
kontrollerad studie. 
Upprepade 
mätningar utifrån 
PSQI*, 
sömndagbok, puls 
och 
andningsfrekvens. 
Intervention: lugn 
musik utifrån visst 
urval (6 typer) 
under 45 minuter 
vid sänggående i 3 
veckor. Även 
instruktioner att 
slappna av. 
 

 
Bekvämlighets-
urval.  
N = 60 (30 per 
grupp) 
Homogena 
grupper. 
Bortfall = 0 
Medelålder: 67 år. 
Samtliga deltagare 
med sömnproblem 
enligt PSQI*. 
 

 
Signifikant förbättring 
av subjektiv 
sömnkvalité enligt 
PSQI* efter 
interventionen i 
musikgruppen jämfört 
med kontrollgruppen. 
Inom musikgruppen 
var puls och 
andningsfrekvens 
signifikant lägre efter 
interventionen. 47 
procent i 
musikgruppen blev av 
med sina 
sömnproblem (mindre 
än 5 poäng enligt 
PSQI*).  
 

 
29/29 
poäng 
HÖG 

 
Lazic & Ogilvie, 
2006 
Kanada 

 
Lack of 
efficacy 
of music 
to 
improve 

 
Att undersöka 
effekten av 
musik som 
ickefarmakolo
giskt alternativ 

 
Counter-
balanserad within-
subject-design. 
Upprepade 
mätningar av 

 
Bekvämlighets-
urval. 
N = 10 
10 kvinnor. 
Bortfall anges ej. 

 
Deltagarna värderade 
sin subjektiva 
upplevelse av 
musiken enligt SEQ* 
som signifikant mer 

 
22/29 
poäng 
MEDEL 
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sleep: A 
polysom
nographi
c and 
quantitati
ve EEG 
analysis. 

för att påverka 
sömnkvalitén.  

EEG*, EKG*, 
EOG*, EMG*, 
PSQI*, 
frågeformulär för 
morgon och kväll, 
SEQ*, samt 
sömndagbok. 
Intervention: musik, 
annan typ av 
ljudstimuli eller 
ostörd miljö för 
samtliga deltagare 
under 3 olika nätter 
på sömnlabb. Detta 
efter en 
tillvänjningsnatt. 
 

Medelålder: 19,9 
år. 
Samtliga deltagare 
utan sömnproblem.  

avslappnande, 
lugnande och trivsam 
än övrigt ljudstimuli. 
Deltagarna upplevde 
sig även somna 
snabbare till musiken, 
men detta samband 
var inte signifikant 
(p=0,064). Utifrån 
EEG*-, EKG*-, EOG*-
, och EMG*-mätningar 
kunde ingen 
signifikant förbättring 
av sömnen ses.  

 
McCaffery & 
Good, 2000 
USA 

 
The 
Lived 
Experien
ce of 
Listening 
to Music 
While 
Recoveri
ng From 
Surgery. 

 
Att undersöka 
hur musiken 
påverkar 
människan 
utifrån ett 
bredare  
perspektiv.  

 
Kvalitativ 
fenomenologisk 
design.  
Inspelade intervjuer 
samt observationer 
av kroppsspråk 
(10-15 minuter) 
varje dag under 
deltagarnas 
sjukhusvistelse 
(minst fyra dagar). 
Intervention: egen 
vald lugn musik 
utifrån ett vist urval 
(20 typer) som 
spelades vid valfritt 
tillfälle minst 1 
gång per dag under 
sjukhusvistelsen.  
 

 
Konsekutivt urval. 
N = 9 
5 män, 4 kvinnor. 
Bortfall = 0 
Ålder: 43-88 år. 
 

 
Alla deltagare kände 
sig lugnare och mer 
avslappnade av 
musiken, vilket även 
underlättade 
insomnandet hos 
många.  

 
21/25 
poäng 
HÖG 

 
Mornhinweg & 
Voignier, 1995 
USA 

 
Music for 
Sleep 
Disturba
nce in 
the 
Elderly. 

 
Att beskriva 
vilken effekt 
musik har hos 
äldre med 
sömnproblem. 

 
Kvalitativ deskriptiv 
design. 
Sömndagbok 
användes för 
analys. 
Intervention: Två 
olika musikband 
spelades i 5 dagar 
vardera vid 
sänggående då 
deltagarna inte 
kunde somna. 
Detta med två 
dagars uppehåll. 
 

 
Bekvämlighets-
urval. 
N = 25 
3 män, 22 kvinnor. 
Bortfall = 2 
Medelålder: 74 år. 
Samtliga deltagare 
med sömnproblem.  

 
24 av 25 deltagare 
upplevde att deras 
sömnbesvär hade 
reducerats efter 
interventionen. 
Majoriteten upplevde 
att musiken bidrog till 
förkortad 
insomningstid och 
färre uppvaknanden 
per natt. Deltagarna 
sov även längre på 
morgonen. Musiken 
hjälpte deltagarna att 
”stänga av” tankarna 
så att de kunna 
slappna av. Två av 
deltagarna kunde 
minska/avsluta sin 
sömnmedicinering 
under interventionens 
gång.  
 
 
 

 
15/25 
poäng 
MEDEL 

 
Niet, Tiemens & 
Hutschemaekers
, 2010 
Nederländerna 

 
Can 
mental 
healthcar
e nurses 
improve 
sleep 
quality 
for 
inpatient
s? 

 
Att utforska 
om 
sjuksköterskor 
inom 
psykiatrin kan 
tillämpa 
evidensbasera
de 
interventioner 
mot 

 
Kvasiexperimentiell 
pilotstudie. 
Upprepade 
mätningar på tre 
olika psykiatriska 
sjukhus med hjälp 
av RCSQ*. 
Intervention: Två 
experimentgrupper, 
en grupp på 

 
Bekvämlighets-
urval. 
N = 54 
34% män, 66% 
kvinnor. 
Bortfall = 18 
Ålder: 18-60 år. 
Samtliga deltagare 
med sömnproblem.  

 
Vid jämförelse mellan 
grupperna visade 
ingen av 
interventionerna på 
signifikant skillnad av 
sömnkvalitén enligt 
RCSQ*. Inom 
musikgruppen 
förbättrades dock 
sömnkvalitén 

 
26/29 
poäng 
HÖG 
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sömnproblem.  vardera sjukhus. 
Grupp 1: 
avslappnande 
musik dagligen vid 
sänggående under 
3 veckor. Grupp 2: 
Stimulus-kontroll 
(en form av KBT*) 
under 3 veckor. 
Grupp 3: 
kontrollgrupp. 
 
 
 
 
 

signifikant enligt 
RCSQ*.  

 
Nilsson, 2008 
Sverige 

 
Soothing 
music 
can 
increase 
oxytocin 
levels 
during 
bed rest 
after 
open-
heart 
surgery: 
a 
randomis
ed 
control 
trial  

 
Att undersöka 
effekten av 
musik på 
avslappning 
genom 
mätning av 
oxytocinhalten 
post- 
operativt hos 
hjärtkirurgi-
patienter.   

 
Randomiserad 
kontrollerad studie. 
Upprepade 
mätningar av 
serum-oxytocin, 
medelartärtryck, 
puls och blodgas.  
Även mätning av 
subjektiv 
avslappningsnivå 
med hjälp av 
numerisk skala 0-
10.  
Intervention: lugn 
musik vid vila 
under 30 minuter 
postoperativt vid ett 
tillfälle. 
 

 
Konsekutivt urval. 
N = 40 (20 per 
grupp) 
32 män, 8 kvinnor. 
Bortfall = 0 
Medelålder: 64 år i 
kontrollgrupp, 67 år 
i experimentgrupp.  

 
Ingen signifikant 
skillnad i oxytocinhalt 
eller avslappningsnivå 
mellan grupperna 
efter interventionen. 
Dock signifikant 
ökning av oxytocin 
och subjektiv 
avslappning inom 
musikgruppen. Även 
signifikant sänkning 
av medelartärtrycket 
inom musikgruppen.  

 
27/29 
poäng 
HÖG 

 
Nilsson, 2009 
Sverige 

 
The 
effect of 
music 
interventi
on in 
stress 
response 
to 
cardiac 
surgery 
in a 
randomiz
ed 
clinical 
trial.  

 
Att utforska 
effekten av 
musik och vila 
post-operativt 
för att minska 
stress hos 
hjärtopererade 
patienter.  

 
Randomiserad 
kontrollerad studie. 
Upprepade 
mätningar av 
serum-kortisol, 
medelartärtryck, 
puls och blodgas.  
Intervention: 30 
minuters lugn 
musik + 30 
minuters ostörd vila 
postoperativt vid ett 
tillfälle.  
 

 
Konsekutivt urval.  
N = 58 (30 i 
kontrollgrupp / 28 i 
experimentgrupp) 
Homogena 
grupper. 
Bortfall = 2 
Medelålder: 69 år i 
kontrollgrupp, 64 år 
i experimentgrupp.   
 

 
Serum-kortisol sjönk 
signifikant över tid i 
båda grupperna. Dock 
var kortisolvärderna 
signifikant lägre i 
musikgruppen under 
en 30 minuters period 
efter interventionen. 
Medelartärtryck och 
andningsfrekvens 
sjönk signifikant inom 
musikgruppen, men 
inte i kontrollgruppen. 
Inga signifikanta 
skillnader mellan 
grupperna gällande 
medelartärtryck, puls  
och 
andningsfrekvens.  
 

 
26/29 
poäng 
HÖG 

 
Zimmerman, 
Nieveen, 
Barnason & 
Schmaderer, 
1996 
USA 

 
The 
Effects of 
Music 
Interventi
ons on 
Postoper
ative 
Pain and 
Sleep in 
Coronary 
Artery 
Bypass 
Graft 
(CABG) 
Patients.  

 
Att bestämma 
effekten av 
musikens 
inverkan på 
smärta och 
sömn två och 
tre dagar 
postoperativt 
efter CABG.  

 
Experimentell 
design.  
Upprepade 
mätningar utifrån 
RCSQ*. 
Intervention: Två 
experimentgrupper:  
1: lugn musik under 
30 minuter utifrån 
visst urval (5 typer).  
2: Lugn musikvideo 
under 30 minuter 
utifrån visst urval (3 
typer). 3: Kontroll-
grupp med enbart 
30 minuters vila. 
Alla deltagare i 

 
Urval anges ej. 
N = 96 (32 per 
grupp). 
68% män, 32% 
kvinnor. 
Homogena 
grupper. 
Bortfall = 0 
Medelålder: 67 år. 

 
Musikvideogruppen 
hade signifikant bättre 
sömnkvalité än 
kontrollgruppen enligt 
RCSQ*. Även 
musikgruppen hade 
bättre sömnkvalité än 
kontrollgruppen. Detta 
samband var starkt 
(p=0,06) men inte 
signifikant (p=0,05).  

 
19/29 
poäng 
MEDEL 
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experimentgrupper
na fick båda 
interventionerna. 
  

 
Ziv, Rotem, 
Arnon & Haimov, 
2008 
Israel 

 
The 
Effect of 
Music 
Relaxatio
n versus 
Progressi
ve 
Muscular 
Relaxatio
n on 
Insomnia 
in Older 
People 
and Their 
Relations
hip to 
Personali
ty Traits. 

 
1: Att jämföra 
två 
avslappnings-
metoder; 
avslappning 
till musik och 
muskel-
avslappning. 
2: Att utforska 
effekterna av 
dessa tekniker 
på ångest och 
depression. 
3: Att utforska 
samband 
mellan 
teknikerna och 
personliga 
variabler.  

 
Mixed design. 
Upprepade 
mätningar med 
hjälp av 
handledsklockan 
ActiGraph, MSQ*, 
Technion Long 
Sleep 
Questionnaire och 
sömndagbok. 
Intervention: Halva 
gruppen lyssnade 
på 40 minuters 
lugn musik vid 
sänggående, andra 
halvan lyssnade på 
CD-skiva med 
muskelavslappning
s-övningar. Byte 
efter en vecka.  
 

 
Bekvämlighets-
urval. 
N = 15 
4 män, 11 kvinnor.  
Bortfall anges ej. 
Medelålder: 80,63 
år. Samtliga 
deltagare med 
sömnproblem. 

 
Mätningar med  
ActiGraph visade på 
signifikant förbättring 
av sömnen efter 
musikinterventionen. 
Utifrån subjektiva 
mätningar med MSQ* 
och Technion Long 
Sleep Questionnaire 
visades ingen 
signifikant skillnad 
gällande sömnkvalité 
mellan de två olika 
interventionerna.  

 
19/29 
poäng 
MEDEL 

 
*PSQI: Pittsburg Sleep Quality Index. *EEG: Elektroencefalografi . *EKG: Elektrokardiogram. *EOG: Elektrokulografi. 
*EMG: Elektromyografi. *SEQ: The Stimulus Evaluation Questionnaire. *MSQ: Mini Sleep Questionnaire.  *RCSQ: Richards-
Campbell Sleep Questionnaire. *KBT: Kognitiv beteendeterapi.  
 

Vid litteratursökningen till denna litteraturstudie framkom fyra olika deltagargrupper; yngre 

personer (medelålder: 19 år – 23 år), äldre personer (medelålder: 60 år och uppåt), 

postoperativa patienter på sjukhus samt personer med psykisk sjukdom. Författarna valde 

därför att dela in resultatet utifrån hur musik påverkar avslappning och sömn inom respektive 

grupp.  

 

Musikens inflytande på avslappning och sömn hos yngre personer 
Två studier inriktade sig på yngre deltagare, se tabell 3, både med (Harmat, Takács & Bódizs, 

2008) respektive utan sömnproblem (Lazic och Ogilvie, 2006). Harmat, Takács och Bódizs 

(2008) genomförde subjektiva mätningar på självskattad sömnkvalité enligt PSQI, vilket 

visade att sömnen förbättrades signifikant av musik. I studien lyssnade deltagarna på 45 

minuters lugn musik vid sänggående under tre veckors tid. 86 procent blev hjälpta av 

musiken i den grad att sömnproblemen upphörde och sömnen klassades som normal.  

 Lazic och Ogilvie (2006) studerade hur musik framtagen för att främja sömn påverkade 

deltagarnas sömnkvalité i jämförelse med ljudslingor i form av monotona toner. 

Interventionen pågick under tre nätter på sömnlaboratorium. De kom fram till att deltagarna 

kände sig signifikant mer avslappnade, lugna och bekväma efter musikinterventionen jämfört 

med då de lyssnade på ljudslingor i form av monotona toner. De upplevde sig även kunna 
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somna snabbare till musiken, dock var detta samband inte signifikant (p=0,064). I samma 

studie undersöktes även sömnen med hjälp utav objektiva mätningar så som EEG, EKG, 

Musikens inflytande på avslappning och sömn hos äldre personer 

EOG och EMG. Utifrån dessa mätningar kunde inget signifikant samband påvisas mellan 

förbättrad sömn och musik.  

Avslappning 
Lai (2004) kom fram till att genom lyssnandet på lugn musik i 20 minuter under ett tillfälle, 

sänktes pulsen och andningsfrekvensen signifikant. Samma resultat fick Lai och Good (2005) 

men detta visades dock över en treveckors period, med lugn musik som intervention 45 

minuter varje kväll vid sänggående. Enligt Lai (2004) ökade även finger temperaturen 

signifikant. Allt detta tillsammans tyder på att avslappning främjas av lugn musik genom 

påverkan på det autonoma nervsystemet (Lai, 2004). Dock talar en studie emot ovanstående 

resultat. Chan, Chan och Mok (2010) kunde inte påvisa någon signifikant sänkning av puls 

och blodtryck hos äldre personer, varken mellan musik- och kontrollgrupp eller inom 

musikgruppen. Detta efter att deltagarna lyssnade på egen vald lugn musik under 45 minuter 

dagtid en gång i veckan, i totalt fyra veckor. 

Sömn 
Följande studier stödjer att musik som intervention kan främja sömn. Lai och Good (2005) 

visade genom subjektiva mätningar på självskattad sömnkvalité enligt PSQI, att sömnen 

förbättrades signifikant av musik. Under studien lyssnade deltagarna på 45 minuters lugn 

musik vid sänggående under tre veckors tid. Alla deltagare hade sömnproblem och 47 

procent blev hjälpta av musiken i den grad att sömnproblemen upphörde och sömnen 

klassades som normal. Även Chan et al. (2010) kom fram till att den subjektiva sömnkvalitén 

enligt PSQI förbättrades signifikant inom musikgruppen. Dock saknades ett signifikant 

samband mellan musik- och kontrollgrupp vid de fyra mättillfällena. I studien deltog både 

personer med och utan sömnproblem. 

Ziv, Rotem, Arnon och Haimov (2008) gjorde objektiva mätningar med handledsklockan 

ActiGraph för att mäta sömnkvalitén hos äldre personer med sömnproblem. Mätningarna 

visade på en signifikant förbättring av sömnkvalitén efter interventionen, som innefattade 40 

minuters lugn musik vid sänggående under en vecka.  

Två studier undersökte via intervjuer och sömndagböcker upplevelsen av musik hos äldre 

personer. Interventionen innebar i båda studierna att deltagarna lyssnade på lugn musik vid 
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sänggående under tio kvällar (Johnson, 2003; Mornhinweg & Voigniers, 1995). Deltagarna i 

Mornhinweg och Voigniers (1995) studie beskrev upplevelsen av musik som något som 

hjälpte dem att skingra sina tankar så att de lättare kunde slappna av.  

 ”If I have something to concentrate on, it took some of other things out of my 

head. I really think it helped me.” (Mornhinweg & Voignier, 1995, s. 252) 

I Johnsons (2003) samt Mornhinweg och Voigniers (1995) framkom det även att deltagarna 

upplevde en stor skillnad och förbättring av sömnkvalitén efter interventionen. Detta 

resulterade i att de kände sig lättade inför sänggåendet och väldigt tillfreds med sömnen. 

Deltagarna upplevde även att de hade en kortare insomningstid och färre uppvaknanden 

under natten. I Johnsons studie (2003) påvisades även ett signifikant samband utifrån 

subjektiva mätningar med Stanford Sleepiness Scale och sömndagbok, att musik vid 

sänggående gav en minskad insomningstid och färre uppvaknanden per natt.  

“I can´t believe the difference falling asleep to music made. I wasn´t a 

believer when all this started, but I am now! It relaxes me and I just drift off. 

It´s made a world of difference about how I feel about going to bed!” 

(Johnson, 2003, s. 33) 

I Mornhinweg och Voigniers (1995) studie kunde två av deltagarna minska eller avsluta sin 

sömnmedicinering under interventionens gång. En deltagare rapporterade även in att hon två 

år efter studien fortfarande använde musik vid sänggående och att hon inte har behövt ta 

sömnmedicin sedan efter interventionen. 

Musikens inflytande på avslappning och sömn vid postoperativ sjukhusvård 
Denna deltagargrupp innefattade i huvudsak äldre patienter, se tabell 3, som har genomgått 

någon form av hjärtkirurgi. Samtliga studier utfördes därför i det postoperativa skedet på 

vårdavdelning. 

Avslappning 
Tre studier undersökte hur musik påverkar avslappning genom att mäta bland annat 

andningsfrekvens, blodtryck och puls. I två randomiserade kontrollerade studier av Nilsson 

(2008) och Nilsson (2009) sågs signifikanta sänkningar av andningsfrekvens samt 

medelartärtryck inom musikgrupperna efter ett tillfälle med 30 minuters lugn musik dagtid. 

Dock sågs ingen signifikant skillnad vad gällande puls (Nilsson, 2009). Chan (2007) visade i 

sin randomiserade kontrollerade studie en signifikant sänkning av blodtryck och 
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andningsfrekvens samt puls efter att deltagarna hade lyssnat på lugn musik i 45 minuter 

under ett tillfälle.  

Nilsson (2008) kom fram till att lugn musik även har inverkan på kroppens förmåga att 

slappna av genom ökad frisläppning av oxytocin. Studien visade på en signifikant ökning av 

oxytocinhalten i blodet en 30 minuters musikintervention, detta i jämförelse med 

kontrollgruppen. Den uppskattade avslappningsnivån utifrån en numrerad skala visade även 

att musikgruppen upplevde en signifikant högre grad av avslappning än kontrollgruppen. 

Nilsson (2009) fann även att kortisolhalten påverkades av lugn musik. Under en 30 minuters 

period efter musikinterventionen var kortisolhalten i blodet signifikant lägre i musikgruppen 

än i kontrollgruppen. Dock visade studien att kortisolhalten sjönk signifikant över den totala 

tiden inom båda grupperna.  

I McCaffery och Goods (2000) kvalitativa studie lyssnade deltagarna på egen vald musik 

postoperativt varje dag under sjukhusvistelsen, vilket resulterade i att alla deltagare kände sig 

mer lugna och avslappnade.  

”Listening to the music gave me a feeling of relaxation, comfort, taking me 

away to a safer nicer place. It was like a feeling of peace and calmness. It 

was just a comfortable feeling.” (McCaffery & Good, 2000, s. 384) 

 “The music wraps around me and makes a warm feeling that helps me feel 

better.” (McCaffery & Good, 2000, s.385) 

Sömn 
Enligt McCaffery och Good (2000) upplevdes även musiken underlätta insomnandet hos 

många av deltagarna. En kvinna som var skeptisk till interventionen provade efter övertalning 

att lyssna på musik då hon hade haft problem med att sova i två dygn. Klockan 02:00 började 

kvinnan lyssna på musik och sov sedan inom 15 minuter. Då hon vaknade hade hon sovit 

sammanhängande i fyra timmar. Hon kände sig mer bekväm och mindre orolig. 

Ytterligare en studie stödjer musik som hjälpmedel för att främja en god sömn hos 

postoperativa patienter. Deltagarna lyssnade då till lugn musik, alternativt tittade samt 

lyssnade på en lugn musikvideo, under 30 minuter dagtid. Musikvideogruppen hade 

signifikant högre poäng på RCSQ än kontrollgruppen, vilket visade på en bättre subjektiv 

sömnkvalité. Dock hade musikgruppen, trots högre poäng, inte bättre subjektiv sömnkvalité 
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jämfört med kontrollgruppen, p = 0,06 (Zimmerman, Nieveen, Barnason & Schmaderer, 

1996). 

Musikens inflytande på avslappning och sömn hos personer med psykisk 
sjukdom 
Två studier utfördes på deltagare med diagnostiserad psykisk sjukdom som även hade 

sömnproblem. Dessa studier påvisade en god effekt av musik gällande förbättrad sömnkvalité 

(Bloch, Reshef, Vadas, Haliba, Ziv, Kremer & Haimov, 2010; Niet, Tiemens & 

Hutschemaekers, 2010). Bloch et al. (2010) påvisade både en objektivt förbättrad sömn, det 

vill säga minskad insomningstid och ökad effektiv sömntid, via mätningar med 

handledsklockan ActiGraph och en subjektivt förbättrad sömn enligt MSQ. Båda dessa 

samband var signifikanta efter lugn musik vid sänggående under en vecka. Även Niet et al. 

(2010) påvisade en signifikant förbättring av den subjektiva sömnkvalitén inom 

musikgruppen. Detta efter en tre veckors musikintervention där deltagarna lyssnade på lugn 

musik vid sänggående. 

 

DISKUSSION 
Sammanfattning av huvudresultat 
Denna litteraturstudie visar att avslappning och sömn kan främjas av lugn musik. Musiken 

har påvisat främja avslappning hos äldre personer samt hos postoperativa patienter på 

sjukhus, detta genom att påverka det sympatiska nervsystemet. Detta innebär att puls, 

andningsfrekvens och blodtryck sänks samt att oxytocin och kortisol höjs respektive sänks i 

samband med lyssnandet till lugn musik (Chan, 2007; Lai, 2004; Lai & Good, 2005; Nilsson, 

2008; Nilsson, 2009). Deltagarna upplevde även att de kände sig mer avslappnade och lugna 

(McCaffery & Good, 2000; Mornhinweg & Voignier, 1995). Gällande sömnen förbättrades 

den subjektiva sömnkvalitén inom samtliga deltagargrupper; yngre personer, äldre personer, 

postoperativa patienter samt personer med psykisk sjukdom. Även insomningstiden samt 

antal uppvaknanden per natt minskade med hjälp av lugn musik (Bloch et al., 2010; Chan et 

al., 2010; Harmat et al., 2008; Johnson, 2003; Lai & Good, 2005; Lazic & Ogilvie, 2006; 

McCaffery & Good, 2000; Mornhinweg & Voignier, 1995; Niet et al., 2010; Zimmerman et 

al., 1996;). 
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Resultatdiskussion 
Musikens inflytande på avslappning 
De studier som har studerat musikens inverkan på avslappning talar för en positiv och 

signifikant effekt genom sänkt blodtryck, puls och andningsfrekvens inom musikgrupperna, 

detta både inom grupperna äldre och postoperativa patienter på sjukhus (Chan, 2007; Lai, 

2004; Lai & Good, 2005; Nilsson 2008; Nilsson 2009). Enligt litteraturen verkar musik både 

hämmande och stimulerande på kroppens autonoma nervsystem, där lugn musik sänker puls 

och blodtryck (Theorell, 2009). Även enligt Chan, Chung, Chung och Lee (2008) reduceras 

aktiviteten i det sympatiska nervsystemet av lugnmusik så att puls, andningsfrekvens och 

blodtryck sänks och känslan av avslappning infinner sig, vilket styrker litteraturstudiens 

resultat. Endast en studie har talat emot detta samband. Chan et al. (2010) fann inte någon 

signifikant sänkning av puls eller blodtryck, varken inom musikgruppen eller mellan musik- 

och kontrollgrupp. Detta skulle enligt författarna kunna bero på att Chan et al. (2010) inte i 

huvudsak har undersökt musikens inverkan på avslappning, utan musikens inverkan på 

sömnkvalité. Mätmetoden angående puls och blodtryck har kanske därför inte varit optimal i 

denna studie.  

Nilsson (2008) har påvisat en ökad frisättning av oxytocin och Nilsson (2009) har påvisat en 

minskad frisättning av kortisol i samband med musik hos postoperativa hjärtpatienter på 

sjukhus. Dessa studier är de enda som undersökte hormonpåverkan vid lyssnandet på musik, 

vilket försvårar för författarna till litteraturstudien att dra slutsatser. Dock är båda studierna 

av hög kvalité och har en optimal design, se tabell 3, med tanke på studiernas syfte (Polit & 

Beck, 2008), vilket författarna ändå anser stärker studiernas resultat. Även litteraturen stärker 

resultaten av dessa studier. Enligt Uvnäs-Moberg och Petersson (2004) ökar 

oxytocinfrisättningen vid olika typer av sensorisk stimulering som till exempel vissa typer av 

ljud. Stresshormoner, exempelvis kortisol, minskar i samband med lyssnandet till musik 

enligt Theorell (2009).  

Betydelsen av lugn musik 
I de artiklar som har använts i litteraturstudien har samtliga deltagare lyssnat på lugn musik. 

Vid lugn, nedvarvande musik sänks pulsen, blodtrycket och utsöndrandet av stresshormon 

bland annat kortisol. Vid musik med högre tempo reagerar kroppen istället tvärtom (Theorell, 

2009). De flesta studier har låtit deltagarna välja den musik de föredrar, dock utifrån ett visst 

urval av lugn musik. Författarna anser att eftersom musiksmak är individuell är det inte säkert 

att just det urval deltagarna fick välja mellan föll alla i smaken, vilket i sin tur kan ha 



 
 
 

23 
 

påverkat resultatet. I Uvnäs-Moberg och Peterssons rapport från 2004 nämns inte vilken typ 

av ljud som bidrar till en ökad oxytocinfrisättning. Även detta tror författarna kan förklaras 

genom att upplevelsen av ljud och musik är individuell och därför inte kan preciseras närmre. 

Genom att låta personer välja den musik som de föredrar bidrar detta till en bekväm och 

trygg miljö, vilket leder till att kroppen slappnar av (Chan et al., 2008). Musiken skapar även 

en känsla av trygghet och välbefinnande (McCaffery, 2008; McCaffery & Locsin, 2002) och 

detta tror författarna hör ihop med en ökad oxytocinfrisättning vilket Nilsson (2008) har 

påvisat. Om dock personen känner sig obekväm och stressad i en situation påverkas puls, 

andningsfrekvens och blodtryck genom att höjas (Chan et al., 2007). Enligt McCaffery och 

Locsin (2002) ska musik som omvårdnadsåtgärd innebära att patienten själv får välja 

musiksort, detta eftersom alla människor är unika och skiljer sig åt både kulturellt och 

spirituellt.  

Musikens inflytande på sömn  
Författarna tror att bland annat förekomsten av sömproblem hos deltagarna kan ha påverkat 

musikens inverkan på sömnen. Författarna tror sig se ett mönster, där förekomsten av 

sömnproblem är avgörande för musikens inflytande på sömnkvalitén oavsett deltagargrupp. 

Av de nio artiklar där sömnkvalité har undersökts är Lazic och Ogilvies (2006) studie den 

enda studie som inte har kunnat påvisa någon förbättring av sömnen med hjälp av musik, 

detta utifrån studiens objektiva mätningar. Detta är även den enda studie där ingen av 

deltagarna hade sömnproblem. Författarna tror att en redan god sömn objektivt som 

subjektivt inte kan förbättras ytterligare av musik som intervention. Hos personer med 

sömnproblem har musik däremot visat sig göra skillnad (Bloch et al., 2010; Harmat et al., 

2008; Johnson, 2003; Lai & Good, 2005; Mornhinweg & Voignier, 1995; Niet et al., 2010; 

Zimmerman et al., 1996; Ziv et al., 2008). Detta stöds även av en metaanalys inom området 

(Niet, Tiemens, Lendemeijer & Hutschemaekers, 2009). 

Flertalet av artiklarna som användes i denna litteraturstudie, oavsett deltagargrupp och 

hälsotillstånd, kom fram till att den subjektiva upplevelsen av sömn förbättras signifikant i 

samband med musik (Bloch et al., 2010; Chan et al., 2010; Harmat et al., 2008; Johnson, 

2003; Lai & Good, 2005; McCaffery & Good, 2000; Mornhinweg & Voignier, 1995; Niet et 

al., 2010; Zimmerman et al., 1996). Även i Lazic och Ogilvies studie (2006) upplevde 

deltagarna att musiken hjälpte dem och gav dem en förkortad insomningstid, men denna 

subjektiva förbättring av sömnen stöds dock inte utifrån de objektiva mätningarna i studien. 

Författarna anser att eftersom sömnproblem beskrivs som en subjektiv upplevelse (Jahren 
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Kristoffersen et al., 2006; Ulfberg, 2010), är det kanske upplevelsen av att sömnen förbättras 

som är av störst vikt för att få bukt med sömnproblemen. Författarna anser att om musik kan 

hjälpa en person att subjektivt uppleva en förbättrad sömn, kan detta leda till en känsla av 

välbefinnande och trygghet, vilket i sin tur kan resultera i en objektivt förbättrad sömn. Detta 

stöds av att trygghet och välbefinnande är nyckeln till en god sömn (Jahren Kristoffersen et 

al., 2006). 

Objektiv sömnkvalité mättes enbart i tre studier (Bloch et al., 2010; Lazic & Ogilvie, 2006; 

Ziv et al., 2008). Dessa studier gav inte samma resultat och är för få för att författarna anser 

sig kunna dra någon slutsats av detta. I studierna har olika mätmetoder använts för att 

uppskatta den objektiva sömnen, se tabell 3. Enligt litteraturen bör sömn mätas med hjälp 

utav EEG, EOG och EMG (Apoteket AB, 2009; Ulfberg, 2010), vilket stärker resultaten i 

Lazic och Ogilvies (2006) studie. Dock anser författarna att denna studie har andra nackdelar, 

som till exempel att deltagarna inte hade sömnproblem samt att interventionen pågick under 

en kortare tid. 

Författarna tror att längden på interventionen kan ha återspeglats i resultatet. I Lazic och 

Ogilvies (2006) studie pågick interventionen under fyra kvällar och gav ingen objektiv 

förbättring av sömnkvalitén. I Zivs et al. (2008) och Bloch et al. (2010) studier pågick 

interventionen däremot under en vecka vilket resulterade i en förbättrad objektiv 

sömnkvalité. Författarna tror att ju längre interventionen pågick, desto mer effekt gav 

musiken på sömnen, vilket kan härledas till att ickefarmakologiska behandlingsalternativ kan 

förbättra sömnen på längre sikt vid återkommande och bestående sömnproblem, men inte bör 

användas vid tillfälliga och kortvariga tillstånd av sömnlöshet (Petit et al., 2003; Ringdahl et 

al., 2004).  

De olika deltagargrupperna kan enligt författarna också vara av betydelse för hur musik 

påverkar avslappning och sömn. Framförallt inom grupperna äldre personer och psykiskt 

sjuka har musiken haft en god effekt på sömnen (Bloch et al., 2010; Chan et al., 2010; 

Johnson, 2003; Lai & Good, 2005; Mornhinweg & Voignier, 1995; Niet et al., 2010; Ziv et 

al., 2008). Äldre och personer med psykisk sjukdom har ofta problem med sömnen (Jahren 

Kristoffersen et al, 2006; Kirkevold et al., 2010; Pearson et al., 2006; SBU, 2010). Hos äldre 

personer hör detta oftast till det naturliga åldrandet, medan det hos psykiskt sjuka personer 

oftast är en del av symtombilden för diagnosen (Jahren Kristoffersen et al., 2006; Kirkevold 

et al., 2010). Författarna tror även att dessa deltagargrupper i högre grad har svårare att 
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slappna av och därmed somna på grund av att de har svårt att skingra sina tankar. Följande 

citat framkom i en studie med äldre deltagare: ”If I have something to concentrate on, it took 

some of other things out of my head. I really think it helped me.” (Mornhinweg & Voignier, 

1995, s. 252).  Författarna till litteraturstudien tror att musikens goda effekter på sömnen 

inom dessa två grupper kan härledas till att musik enligt McCaffery (2008) samt McCaffery 

och Locsin (2002) ökar välbefinnandet och skapar en trygg och helande miljö. Detta anser 

författarna är extra viktigt för just äldre och psykiskt sjuka.  

Studiernas trovärdighet  
Författarna anser att samtliga studier i litteraturstudien har vissa svagheter. Till exempel vissa 

kvantitativa studiedesigner, där kontrollgrupp saknas, se tabell 3. Dock innefattar 

litteraturstudien sex randomiserade kontrollerade studier, vilket anses vara den optimala 

designen vid experimentella studier (Polit & Beck, 2008). De flesta artiklar har ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket enligt Polit och Beck (2008) inte är den optimala urvalsmetoden 

vid experimentella studier. Dock kan det vara försvarbart med bekvämlighetsurval för att nå 

ut till en specifik målgrupp (Polit & Beck, 2008). I ett fåtal studier anges inte bortfallet, och i 

två studier är bortfallet större än i övriga studier (8 respektive 18 deltagare, se tabell 3). 

Författarna anser dock detta som acceptabelt då dessa två studier har haft deltagare med 

diagnostiserad psykisk sjukdom, där vissa av deltagarna därför inte har orkat fullfölja hela 

studien (Bloch et al., 2010; Niet et al., 2010). Utöver detta anser författarna att 

litteraturstudiens artiklar är vedertagna och av tillräcklig kvalité för att inkluderas i resultatet, 

då sju artiklar var av medelkvalité och åtta var av hög kvalité. 

Metoddiskussion  
Denna litteraturstudie baseras på totalt 15 empiriska studier. Det totala bortfallet var fyra 

artiklar, detta på grund av för låg kvalité samt att studiernas syfte inte stämde överens med 

givna inkulsionskriterier. Författarna anser att bortfallet är acceptabelt då dessa artiklar 

annars inte hade besvarat litteraturstudiens syfte och frågeställningar samt försvagat 

resultatet, detta i enlighet med Polit och Beck (2008). 

De artiklar som ingår i litteraturstudien är från åtta olika länder i Europa, Asien och 

Nordamerika. Författarna anser att genom dessa olika länder hade eventuella kulturella 

skillnader kunnat återspeglas i resultatet. Dock är alla dessa länder i-länder, och hur detta 

påverkar resultatet är ovisst. Samtliga studier är funna i databaserna PubMed, CINAHL och 

PsycINFO. Dessa är stora, vedertagna och vetenskapliga databaser med inriktning både inom 



 
 
 

26 
 

medicin, omvårdnad och psykologi (Polit & Beck, 2008). Författarna anser att detta val av 

databaser stärker litteraturstudiens resultat samt är representativa för studiens syfte. 

Författarna valde att dela in resultatet utifrån de olika deltagargrupperna som framkom, detta 

för att få en tydlig bild om hur musik påverkar avslappning och sömn inom dessa 

populationer.  

En svaghet i sökstrategin gällande avslappning och musik var att endast en bred 

litteratursökning utan meshtermer gjordes. Sökningen gjordes med sökorden ”Soothing music 

AND Relaxation”, ”Music relaxation AND nursing” ”Lived experience AND music”. Vid 

dessa sökträffar fann författarna många studier som inte passade in på litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar. Dock ansåg författarna att en smalare och mer specifik sökning inom 

området avslappning, exempelvis ”Soothing music AND heart rate” inte var möjlig, detta då 

resultatet hade blivit vinklat och studiens syfte inte hade kunnat besvaras utifrån en bredare 

syn vad gällande avslappning. Denna strategi kan ha bidragit till att relevanta artiklar inom 

ämnet inte påträffades och har därmed inte kunde inkluderas. Inom sökområdet sömn och 

musik anser författarna dock att sökstrategin var optimal. Detta då dubbletter återfanns vid 

varje sökning samt att inga nya artiklar påträffades oavsett sökordskombination med 

relevanta meshtermer och fritext. Detta anser författarna är ett tecken på en mättad 

datainsamling utifrån syfte och frågeställningar. Inför artikelsökningen tog författarna hjälp 

utav Högskolan Dalarnas bibliotekarie för att få ökad kunskap och råd om användning av 

databaserna samt sökstrategier vilket författarna anser gav en god grund till det framtagna 

resultatet i litteraturstudien. 

Granskningen av funna artiklar till litteraturstudien har utförts med hjälp av de modifierade 

granskningsmallar som finns bifogade, se bilaga 1 och 2. Författarna anser att dessa 

granskningsmallar kan ha inverkat till att vissa artiklar har fått för låg respektive hög poäng 

relaterat till tyngd och trovärdighet. Detta då alla frågorna i granskningsmallarna är värda ett 

poäng. Ett exempel kan vara frågor angående urvalsmetod och bortfall vilka ger samma 

poäng alternativt poängavdrag som frågor angående var studien genomfördes samt om 

abstraktet återger studiens innehåll. Enligt Polit och Beck (2008) väger vissa frågor tyngre 

än andra, bland annat urvalsmetod och bortfall. 
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SLUTSATS 
Författarna tror med stöd av denna litteraturstudie, att lugn musik är ett bra 

ickefarmakologiskt alternativ för att främja avslappning och sömn. Musik påverkar, vilket 

nämnts ovan, välbefinnandet positivt och skapar en trygg och helande miljö. Detta kan enligt 

författarna vara förklaringen till varför musik främjar avslappning och sömn. Författarna 

anser att musik är en omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskan enkelt kan tillämpa i sitt arbete i 

vården.  

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Författarna anser att musikens effekter borde uppmärksammas mer och bli en del i den 

dagliga omvårdnaden inom sjuksköterskeyrket. Författarna anser därför att fler studier, där 

sömnen observeras både objektivt och subjektivt behövs för att kunna komma fram till ett 

resultat om hur den sammantagna sömnkvalitén påverkas av musik. 
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BILAGA 1  

Granskningsmall för studier med kvantitativ ansats 
 

Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 

Forsberg och Wengström (2008) 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Finns populationen beskriven?   
15 Är populationen representativ för studiens syfte?   
16 Anges bortfallets storlek?   
17 Kan bortfallet accepteras?   
18 Anges var studien genomfördes?   
19 Anges när studien genomfördes?   
20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21 Anges vilka mätmetoder som användes?   
22 Beskrivs studiens huvudresultat?   
23 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24 Besvaras studiens frågeställningar?   
25 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26 Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
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BILAGA 2 
Granskningsmall för studier med kvalitativ ansats 
 
Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 

Forsberg och Wengström (2008) 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
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