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Musik som intervention för att lindra preoperativ oro och ångest: en 

evidensbaserad litteraturstudie

Tim Gredmo

Emil Sandberg

Abstrakt
Patienter som väntade på en operation kände ofta oro och ångest
och studier visade att förutom att skapa obehag för patienten, 
försämrades återhämtningen postoperativt. Tidigare studier har 
visat att musik har god effekt som oro och ångest dämpare. 
Syftet med denna studie var att genom en evidensbaserad 
systematisk litteraturöversikt ge svar på om musik kan lindra oro 
och ångest dygnet innan operation. Studien grundades på tre 
frågeställningar: kan musik minska den upplevda oron och 
ångesten dygnet innan operation, kan musik minska fysiologiska 
symtom skapade av oro och ångest dygnet innan operation, om 
möjligheten att välja musik påverkar effekten av interventionen? 
Nio studier granskades utifrån frågeställningarna. Granskningen
visade att musik minskade den upplevda oron och ångesten men 
att den inte hade någon nämnvärd effekt på de fysiologiska 
symtom som oro och ångest kan skapa. Vidare visade studien att 
musikvalet inte hade någon bevisad effekt men att patienterna 
upplevde det som viktigt. Musik kan vara en kostnadseffektiv 
och relativt enkel intervention som kan ge lindring för patienten 
och bör övervägas som en alternativ omvårdnadsåtgärd. 

Nyckelord: oro, ångest, musik, evidensstudie, preoperativ 
intervention. 
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Det är mycket vanligt att patienter i sin väntan på en operation känner ångest och oro 

(anxiety). Sjukhusvistelser i allmänhet kan ge upphov till ångest men det är vanligare före 

en operation. Av 275 inlagda på sjukhus hade 38 % problem med oro och ångest (Hugh-

Jones, Tanser & Whitby, 1964) och enligt Ramsay (1972) kände 73 % oro och ångest 

inför sin operation, då främst för nedsövningen. Denna ångest och oro kan bero på flera 

faktorer som går att dela in i två olika grupper: (1) Sjukdomsinriktade faktorer som 

smärta, obehag, osäkerhet om prognos och behandling. (2) Sjukhusrelaterade faktorer 

som obekant miljö, dela rum med okända, förlust av sitt privatliv, sömnstörningar samt 

det potentiella hotet mot ens välmående (Carr & Powers, 1985). Wiens (1998) studie 

beskriver 14 kvinnors upplevelse av väntan på operation där samtliga avslöjade en viss 

oro och ångest för ingreppet. Oron grundade sig i rädslan för vad som skulle hända vid 

till exempel nedsövningen, den tappade kontrollen och vad operationen skulle leda till. 

Men vad är egentligen oro och ångest? May (1999, s. 104) menade att ångest inte är en 

”vanlig” känsla utan djupt rotad i vår existens. Han beskrev ångest som upplevelsen av 

hotet om överhängande icke-vara, den subjektiva upplevelse som individen får när hon 

blir medveten om att hennes existens kan förgöras. Scott (2004) beskrev att oro och 

ångest även kan ses som en rädsla för det okända och en oproportionerlig reaktion på ett 

föreliggande hot vilket bland annat kan ge symtom som rastlöshet, sömnrubbningar och 

ofrivilliga rörelser.

Studier (Kagan & Bar-Tal, 2008; McCraty, Atkinson & Rein, 1996; McKinney, Antoni, 

Kumar, Tims, & McCabe, 1997) visade att en höjd ångestnivå före operationen kunde 

leda till försämrad återhämtning post-operativt. Både fysiska försämringar, som 

långsammare sårläkning, försämrat immunförsvar, ökad infektionsrisk och obalans i 

vätske- elektrolytbalansen samt psykiska faktorer, som minskat välbefinnande, har visat 

sig ha ett samband med ångest och oro preoperativt. Kain, Sevarino, Alexander, Pincus 

och Mayes (2000) fann ett samband mellan ökad ångestnivå preoperativt och ökad 

smärtnivå postoperativt. Detta gör att det är viktigt att minimera den preoperativa oron 

och ångesten.
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Vid preoperativ oro och ångest finns det traditionellt olika omvårdnadshandlingar att 

tillgå. Dessa kan vara att ge utförlig och rätt information för att minska den förvirring 

som patienten kan uppleva, få denne att känna sig bekväm i den okända omgivningen 

samt att informera om förväntade restriktioner postoperativt. Två andra mer alternativa 

metoder är taktil massage och avslappningsövningar (Caunt, 1992). Traditionell 

behandlingen kan även vara att ge lugnande läkemedel. Dessa kan dock ge bieffekter som 

andningsdepression, dåsighet samt att de kan interagera med narkospreparat och förlänga 

återhämtningen. Icke-farmakologiska metoder kan därför vara ett bra alternativ (White, 

1986).

Musik kan vara en alternativ metod som till låg kostnad kan minska oro och ångest. 

Musikterapi är en kontrollerad användning av musik för att minska oro och ångest samt 

att få patienten att integrera psykiska, fysiska och känslomässiga aspekter av sin vård 

(Lee, Chung, Chan & Chan, 2005). Musik som terapi kan minska stresshormonet kortisol 

och öka IgA-nivåerna i saliven och på så sätt stärka immunförsvaret (McCraty et al., 

1996; McKinney et al., 1997). Musiken bör ligga mellan 60-70 dB i volym för att uppnå 

en lugnande effekt, men det kan skilja sig mellan individer. Musikvalet avgör också 

volymens betydelse för den avslappnande effekten, där omtyckt musik tolereras i högre 

volymnivåer (Staum & Brotons, 2000). Patientens förkunskap och smak vad gäller musik 

är en faktor som spelar in för den avslappnande effekten eftersom inte alla uppskattar 

samma sorts musik. Detta kan skilja mellan åldrar och kulturer (Lee et al., 2005). Koch, 

Kain, Ayoub och Rosenbaum (1998) visade att musikterapi före och under operationen 

ledde till minskat behov av lugnande och smärtlindrande läkemedel. Det är även visat att 

musikterapi minskar oro och ångestnivån hos respiratorbehandlade patienter samt att de 

fick sänkt hjärt- och andningsfrekvens (Chlan, 1998). 

Musik kan minska oro och ångest och många patienter som väntar på en operation lider 

av detta. Musikinterventioner har låg kostnad och få biverkningar vilket gör dem 

intressanta för användning vid preoperativ ångest och oro. Syftet med studien var att 

undersöka om det finns evidens för att musik lindrar oro och ångest dygnet före 
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operation, minskar fysiologiska symtom relaterade till oro och ångest dygnet före 

operation samt om möjligheten att välja musik påverkar effekten av interventionen. 

Metod

Goodmans tillvägagångssätt användes för att genomföra en evidensbaserad systematisk 

litteraturstudie vilket innebar att arbetet inleddes med att forskningsproblemet 

formulerades och att omfattning samt begränsningar preciserades. Studiernas inklusions-

och exklusionskriterier preciserades och en plan för litteratursökning formulerades. Sedan 

genomfördes litteratursökning och de studier som svarar på inklusionkriterierna samlades 

in, bevis tolkades och sammanställdes. Utifrån bevisens kvalitet formulerades 

rekommendationer till klinisk verksamhet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 51). 

Problemformuleringen strukturerades med Flemmings tabell (Flemming, 1998) (tabell 1) 

för att detta passar bäst för frågor som besvaras med effektstudier, det vill säga hur en 

given åtgärd har effekt. Den strukturerade frågeställningen utgjorde underlag för sökning 

i databaser. 

Den sammanlagda evidensen för varje frågeställning bestämdes i en fyragradig skala. 

Stark evidens (1) byggde på minst två studier med högt bevisvärde eller en systematisk 

Review med högt bevisvärde. Den näst högsta evidensgraden gav måttlig evidens (2) och 

grundades på en studie med högt bevisvärde samt minst två studier med medelhögt 

bevisvärde. Om det bara finns en studie med högt bevisvärde eller två studier med 

medelhögt bevisvärde fick slutsatsen begränsad evidens (3). Den lägsta graden av evidens 

(4) utgjordes av en studie med medelhögt bevisvärde eller flera studier med motstridiga 

resultat (Britton, 2000).

Problemformulering

Finns det evidens för att musik kan lindra oro och ångest preoperativt? 

Tabell 1. Problemformulering.
Undersökningsgrupp Intervention Kontraintervention Effekt
Personer som ska 
genomgå operation. 
Personer >18 år 

Tillgång till 
avslappnande musik 
dygnet innan operation

Traditionell behandling Minskad oro och ångest
mätt med valida 
instrument.  
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Frågeställningar utifrån problemformulering

 Kan musik minska den upplevda oron och ångesten dygnet före operation?

 Kan musik minska fysiologiska symtom relaterade till oro och ångest dygnet före 

operation?

 Kan möjligheten att välja musik påverka effekten av interventionen? 

Litteratursökning och urval

Målet med litteratursökningen var att finna evidens för frågeställningarna. Sökningen 

inleddes med en pilotsökning med fritextsökning i databaserna PubMed och Cinahl för att 

se hur mycket material som var skrivet i ämnet. Flemming (1998) menar att det kan vara 

nödvändigt att göra en pilotsökning för att se om det finns vetenskaplig litteratur inom 

området, innan man genomför en strukturerad litteratursökning.

En strukturerad litteratursökning av vetenskapliga artiklar gjordes på databaserna 

PubMed, Cinahl, Psycinfo och Cochrane. Sökord relevanta för studien som svarande på 

syftet användes. Sökorden var music, musictherapy, anxiety, listening, anti-anxiety 

agents, Anxiety Management, stress, Stress psychological, nursing, nursing care, 

sedative, Hypnotics and Sedatives, preoperative care, perioperative care, perioperative 

nursing, preoperative, presurgical och General surgery. Sökorden användes i olika 

kombinationer. Vi gjorde sökningarna utifrån MeSH-termer och fritextord. MeSH-

termerna i PubMed eller Thesaurus i Cinahl fungerar som ämnesord. De kombinationer 

som användes och hur sökorden skrevs kan ses i en sökhistorik (tabell 2). 

Studier där deltagarna haft tillgång till självvald eller förutbestämd musik för att minska 

oro och ångest inom ett dygn innan operationen inkluderades, förutsatt att de var

kontrollerade interventionsstudier, randomiserade kontrollstudier eller reviewstudier. 

Studierna var även tvungna använda sig av valida mätinstrument (STAI,VAS, POMS, 

MUIS) och vara peer reviewed.  Deltagarna i studierna skulle vara över 18 år gamla och 

vänta på en operation. Eftersom barn kräver specialkunskap exkluderades de från 

sökningen. Studier som undersökte musik vid ångest och oro inför tandläkaringrepp 

exkluderas också samt studier som inte var skrivna på svenska eller engelska.
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Första steget i urvalet var att 408 artikeltitlar (representeras av fet stil i tabell 2) 

granskades och de som uppenbart inte svarade mot syftet gallrades bort. Sedan 

granskades cirka 150 abstrakt och de artiklar som verkade svara mot syftet och 

frågeställningar granskades vidare. Om informationen i abstraktet visade att artikelns 

innehåll inte stämde överens med inklusionskriterierna valdes den artikeln bort. När en 

artikel inte kunde väljas bort med säkerhet utifrån abstraktet så inspekterades hela 

artikeln. Genom att vara två personer kunde en separat granskning och gallring ske 

utifrån vissa kriterier för att minimera subjektiviteten (Willman et al., 2006, s. 83). Bland 

abstrakten fanns flertalet dubbletter som gallrades bort och efter en granskning av de 

återstående artiklarna påträffades 29 artiklar som svarade mot syftet och uppfyllde 

inklusionskriterierna. De utvalda artiklarnas referenslistor letades igenom för att inte 

missa några relevanta artiklar, där hittades sju nya artiklar som motsvarade syftet och 

inklusionskriterier. Tidskrifterna Music Therapy Today 2001.11-2007.12 och Journal of 

Music Therapy 1998-2008 genomsöktes manuellt för att inga relevanta studier skulle 

förbises, men inga ytterligare studier identifierades. Trettiosex studier valdes således ut 

för att genomgå en första granskning. Av dessa valdes sammanlagt nitton studier bort 

efter att det visat sig att: studiens deltagare var för unga (n=1), resultatet speglade bara 

tiden under själva operationen (n=6), Studien hade inte jämförbara grupper (n=4), för få 

deltagare i studien (n=1), resultatet var inriktat på metodiska fel (n=1), resultatet speglade 

musik tillsammans med annan intervention (n=2) samt att artikeln inte hade en 

vetenskaplig grund (n=4). De återstående sjutton studierna granskades vidare. 

Tabell 2.  Översikt av litteratursökning

Syftet med sökning: Hitta evidens för om musik kan lindra oro och ångest dygnet innan 
operation, om musik minskar fysiologiska symtom skapade av oro och ångest dygnet innan 
operation samt om möjligheten att välja musik påverkar effekten av interventionen.        
        PubMed 2009-01-28

Söknr *) Söktermer Antal ref.

1 MSH Music 7150
2 MSH Music Therapy 1556
3 MSH Anxiety 38937
4 MSH Stress, psychological 63953
5 MSH Preoperative Care 47794
6 MSH General Surgery 27893



7

Tabell 2.  Översikt av litteratursökning (forts)
7 MSH Perioperative Care 62772
8 MSH Perioperative Nursing 11423
9 #1 OR #2 8552
10 #3 OR #4 98704
11 #5 OR #6 OR #7 OR #8 132676
12 #9 AND #10 434
13 #12 AND #11 40
14 FT Music 10798
15 FT Music Therapy 2726
16 FT Anxiety 103119
17 FT Stress 369659
18 FT Preoperative 137319
19 FT Presurgical 3773
20 FT Nursing 471046
21 Nursing Care 443598
22 #14 OR #15 10798
23 #16 OR #17 456803
24 #18 OR #19 140111
25 #20 OR #21 471554
26 #22 AND #23 AND #24 53

CINAHL 2009-01-28
1 THS Music 1866
2 THS Music Therapy 1415
3 THS Listening 1174
4 THS+ Anxiety 8639
5 THS+ Stress 26275
6 THS+ Antianxiety agents 3116
7 THS+ Preoperative care 6671
8 FT Pre surgical 49
9 THS Hypnotics and Sedatives 1384
10 THS Perioperative 8616
11 THS+ Nursing Care 157118
12 #1 OR #2 OR #3 4355
13 #4 OR #5 33564
14 #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 18547
15 #12 AND#13 346
16 #14 AND #15 35
17 FT Presurgical 331
18 FT Preoperative 10799
19 FT Music Therapy 1460
20 FT Music 3876
21 FT Anxiety 18336
22 FT Stress 45486
23 #17 OR #18 9936
24 #19 OR #20 2965
25 #21 OR #22 51539
26 #23 AND #24 AND#25 30
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Tabell 2.  Översikt av litteratursökning (forts)
Cochrane Library 2009-01-29

1 MSH+ Music 233
2 MSH+ Anxiety 3531
3 MSH+ Music Therapy 278
4 MSH+ Preoperative Care 4078
5 MSH+ Stress 889
6 #1 OR #2 495
7 #2 OR #3 4383
8 MSH+ Perioperative Nursing 98
9 MSH+ Perioperative Care 4202
10 #4 OR #8 OR #9 7860
11 #6 AND #7 AND #10 20
12 FT Preoperative 10202
13 FT Perioperative care 1797
14 FT Perioperative nursing 226
15 FT Music 971
16 FT Stress 15266
17 FT Anxiety 14517
18 FT Listening 829
19 #12 OR #13 OR #14 11436
20 #15 OR #18 1582
21 #16 OR #17 27917
22 #19 AND #20 AND #21 42

PsycINFO 2009-01-30
1 DE+ Music 11665
2 DE+ Anxiety 50953
3 DE Anxiety Management 331
4 DE+ Surgery 28293
5 DE Music Therapy 2148
6 DE+ Stress 73811
7 #1 OR #5 11665
8 #2 OR #3 OR #6 120051
9 #7 AND #8 AND #4 22
10 FT Preoperative 210246
11 FT Anxiety 210246
12 FT Music 31197
13 FT Presurgical 1377
14 FT Stress 235682
15 FT Sedative 5183
16 #11 OR #14 OR #15 370941
17 #10 OR #13 5290
18 #12 AND #16 AND #17 152

Kvalitets- och bevisbedömning

Vi granskade artiklarna oberoende av varandra för att i hög grad få en korrekt 

kvalitetsgranskning. Om kvalitetsbedömningen skilde sig diskuterades detta tills en 
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gemensam kvalitetsbedömning framkom. En granskningsmall för kvantitativa studier, 

baserad på Willman et al. (2006, s. 154-155) (tabell 3), användes för att kvalitetsbedöma 

de sexton kvantitativa studierna för att få fram kvalitetsvärde. En studie var en 

reviewstudie och granskades med hjälp av granskningsmall baserad på Willman et al. 

(2006, s. 152-153). I bilaga 1 redovisas en översiktstabell över de inkluderade studierna. 

Tabell 3. Granskningsformulär för kvalitet
Forskningsmetod?
Patientkarakteristiska?
Kriterier för exkludering?
Intervention?
Vad avsåg studien att studera?
Urvalsbefarandet beskrivet?
Representativt urval?
Randomiseringsförfarandet beskrivet?
Likvärdiga grupper vid start?
Analyserade i den grupp som de randomiserades till?
Blindning av deltagare?

Blindning av vårdare?
Blindning av forskare?
Bortfallsanalysen beskriven?
Bortfallsstorlek beskriven?
Etiskt resonemang?
Är instrumenten valida?
Är instrumenten reliabla?
Är resultatet generaliserbart?
Huvudfynd?
Kvalitet? Hög, medel, låg?

Studiernas kvalitet bedömdes enligt på förhand uppställda kriterier (tabell 4) som gav en 

gradering i hög, medel eller låg kvalitet. Granskningen visade att fem studier uppfyllde 

kraven för hög kvalitet, fem studier bedömdes ha låg kvalitet och sju studier uppfyllde 

inte kraven för hög men heller inte låg kvalitet och graderades medelhög kvalitet. För att 

Tabell 4. Kriterier för kvalitetsbedömning (SSF & SBU, 1999). *=RCT – Randomized controlled trail. CCT 
– Clinical controlled trail. 
Typ* Hög Medel Låg
RCT Prospektiv randomiserad studie. 

Större väl planerad och 
genomförd med adekvat 
beskrivning av protokoll, 
material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet 
patienter tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen.

-

Randomiserad studie med för få 
patienter vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter, otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall.

CCT Prospektiv studie utan 
randomisering. Väldefinierad 
frågeställning, tillräckligt antal 
patienter, adekvata statistiska 
metoder.

-
Litet antal patienter, brister i 
genomförande, tveksamma statistiska 
metoder. 

Review Noggrann litteraturgenomgång, 
väl redovisat patientmaterial, 
ofta i tabellform.

-
Redovisning utan källhänvisning och 
med ofullständigt underbyggda 
slutsatser. 
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gradera studiernas bevisvärde användes Brittons (2000) gradering, som indelas i lågt, 

medelhögt och högt bevisvärde (tabell 5). Socialstyrelsens mall för granskning av 

primärstudier (Socialstyrelsen, 2009a) och socialstyrelsens mall för granskning av 

översikter (Socialstyrelsen, 2009b) användes för att komma fram till om studierna 

uppfyllde kriterierna för vardera bevisgraden (tabell 6). En av de inkluderade studierna 

ansågs ha högt bevisvärde, åtta studier ansågs ha medelhögt bevisvärde och åtta studier 

ansågs ha lågt bevisvärde.  De studier som hade ett lågt bevisvärde exkluderades från 

fortsatt analys. 

Tabell 5. Gradering av bevisvärde (Britton, 2000).
Högt Medel Lågt 
Tillräckligt stor studie, lämplig 
studietyp, väl genomförd och 
analyserad. Kan vara en stor, 
randomiserad kontrollerad studie
(RCT) när det gäller utvärdering 
av en behandlingsform. För 
övriga områden: Uppfyller väl på 
förhand uppställda kriterier

Behandlingseffekter: Kan vara 
stora studier med kontroller från 
andra geografiska områden, 
matchade grupper eller liknande. 
För övriga områden: Uppfyller 
delvis på förhand uppställda 
kriterier.

Skall ej ligga som enda grund för 
slutsatser, t ex studier med 
selekterade kontroller 
(retrospektiv jämförelse mellan 
patientgrupper som fått 
respektive inte fått en viss 
behandling), stora bortfall eller 
andra osäkerheter. För övriga 
områden: Uppfyller dåligt på 
förhand uppställda kriterier.

Tabell 6. Kriterier för bedömning av bevisvärde (Socialstyrelsen, 2009a; Socialstyrelsen 2009b). *=RCT –
Randomized controlled trail. CCT – Clinical controlled trail.
Typ* Högt Medel Lågt
RCT, 
CCT

Låg risk för selektionsbias, 
behandlingsbias, 
bedömningsbias och 
bortfallsbias.

Oklar risk för 
selektionsbias, 
behandlingsbias, 
bedömningsbias och 
bortfallsbias.

Hög risk för selektionsbias, 
behandlingsbias, bedömningsbias 
och bortfallsbias.

Review De inkluderade studierna är 
granskade för tillförlitlighet, 
beskrivna utifrån design, 
storlek, kontext, bortfall, 
populationskarakteristika, 
intervention, jämförelsegrupp, 
resultatmått, resultat; 
information om centrala 
utfallsmått är klart beskrivet; 
granskningen utfördes av mer 
än en person; studien är 
systematiskt genomförd.

Oklart eller delvis 
uppfyllda kriterier för högt 
bevisvärde

Ej uppfyllda kriterier för högt 
bevisvärde
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Fem av de nio studierna var RCT-studier och fyra kvasiexperimentella eller kontrollerade 

studier med en eller två kontrollgrupper. En studie av de nio var en reviewstudie. Tre av 

RCT-studierna (Cooke, Chaboyer, Shluter & Hiratos, 2005a; Hayes, Buffum, Lanier, 

Rodahl & Looney, 2003; Padmanabhan, Hildreth & Laws, 2005) hade en klar 

beskrivning av, och ett säkert randomiseringsförfarande. I likhet med Gillen, Bilay & 

Allen (2008) bedömdes det att en fullständig randomisering inte var absolut nödvändig 

för slutsatsen och de återstående två studierna bedömdes vara tillräckligt randomiserade 

för att kunna ingå i analysen (Taylor-Piliae & Chair, 2002; Wang, Kulkarni, Dolev & 

Kain, 2002). De inkluderade studierna var publicerade mellan 1996 och 2008. 

Tre av studierna använde fler än två grupper. Cooke et al. (2005a) hade, utöver en 

kontrollgrupp, en placebogrupp som fick ha hörlurar men inte höra någon musik. En 

annan studie (Padmanabhan et al., 2005) använde sig av en kontrollgrupp, en grupp med 

musik och en grupp med musik som hade toner för att skapa binaurala vågor i. Dessa 

vågor skapades genom att ha olika toner i vartdera örat med en frekvensskillnad omkring 

10 Hz vilket resulterade i att hjärnan producerade svängningarna. Dessa svängningar 

liknade hjärnans egna alfavågor vilka är sammankopplade med avslappning. Taylor-

Piliae och Chair (2002) hade förutom en kontrollgrupp en grupp som fick lyssna på 

information om operationen i hörlurarna. 

I de inkluderade studierna användes olika mätinstrument för att mäta den upplevda 

ångesten. Det vanligaste var State-trait anxiety inventory (STAI) som är ett tvådelat 

formulär där man får svara på frågor och gradera sitt svar 1- 4, där 1= inte alls (not at 

all), 2= en aning (somewhat), 3= måttligt (moderately) och 4= väldigt mycket (very much 

so). En del av formuläret avser mäta tillfällig ångest (state anxiety) och den andra delen 

ångest som karaktärsdrag (trait anxiety). Varje del har 20 frågor där den totala 

poängsumman kan bli mellan 20 och 80 poäng och ett högre värde anger högre ångest-

och orosnivå (Cooke et al. 2005a; Haun et al., 2001; Gillen et al., 2008). Det 

genomsnittliga STAI-State värdet för friska arbetande vuxna är 35,2 för män och 35,72 

för kvinnor (Hamel et al., 2001). Profile of mood states (POMS) är ett annat instrument 

för att mäta sinnesstämning och bestämma den totala sänkningen av stämningsläge. 
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Mishel’s uncertainty in illness scale (MUIS) användes för att mäta osäkerheten i den 

kliniska situationen (Taylor-Piliae & Chair 2002).

Resultat

Sjutton studier ingick i analysen och deras resultat sammanställdes i både tabellform och 

text. Resultatet inleds med en sammanställning av evidensstyrkan i varje frågeställning, 

som ombildats till ett påstående (tabell 7). Sedan redovisas varje påstående för sig. 

Tabell 7. Evidensstyrka i frågeställningarna
Frågeställning Evidenss

tyrka
Studie Kvalitet Bevisvärde

Musik minskar den upplevda oron och 
ångesten inom dygnet före en operation

2

- Styrkande studier Buffum et al. (2006) Hög Medel
Cooke et al. (2005a) Hög Högt
Gillen et al. (2008) Hög Medel
Hamel (2001) Hög Medel
Hayes et al. (2003) Hög Medel
Wang et al. (2002) Medel Medel

- Icke styrkande studier Padmanabhan et al. 
(2005)

Medel Medel

Taylor-Piliae et al. 
(2002)

Medel Medel

Musik minskar fysiologiska symtom som
hjärtfrekvens, blodtryck eller 
andningsfrekvens

- Styrkande studier 4 Buffum et al. (2006) Hög Medel
Hamel (2001) Hög Medel
Miluk-Kolasas et al. 
(1996)

Medel Medel

- Icke styrkande studier Hayes et al. (2003) Hög Medel
Taylor-Piliae et al. 
(2002)

Medel Medel

Wang et al. (2002) Medel Medel

Möjligheten att välja musik påverkar 
effekten av interventionen

Ingen Inga styrkande studier 
eller motsägande studier
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Musik minskar den upplevda oron och ångesten inom dygnet före en operation

Alla sju studier som mätt oro och ångest med självrapporterande, subjektiva mätmetoder 

påvisade en minskning efter musikinterventionen. Två studier visade däremot ingen 

signifikant minskning mellan musikgruppen och kontrollgruppen. Ingen av studierna 

visade på en negativ effekt av interventionen. Eftersom endast en av dessa studier hade 

högt bevisvärde kunde inte högsta evidensgrad uppnås. 

Tre studier (Buffum et al., 2006; Hamel, 2001; Hayes et al., 2003) visade på en 

signifikant skillnad i sänkningen av STAI-S mellan musikgruppen och kontrollgruppen 

efter interventionen. Ytterligare två studier (Cooke et al., 2005a; Wang et al., 2002) 

visade på en signifikant skillnad mellan grupperna i STAI-S efter interventionen. Buffum 

et al. (2006) visade en signifikant sänkning av musikgruppens STAI-S jämfört med 

kontrollgruppen men efter sänkningen hade musikgruppen 0,1 STAI-poäng högre än 

kontrollgruppen. Gillen et al. (2008) fann att sju av de tio studier som använde STAI för 

att mäta ångest och oro visade en signifikant skillnad i sänkning mellan musikgruppen 

och kontrollgruppen. Vidare gjorde de en slutsats att musik kan sänka ångest och oro 

uppmätt i STAI, men att vissa brister i studierna inte medförde att interventionen fick 

starkaste evidensgrad. Taylor-Piliae och Chair (2002) fann ingen signifikant sänkning av 

POMS eller MUIS vare sig inom musikgruppen eller jämfört med kontrollgruppen.

Musik minskar fysiologiska symtom som hjärtfrekvens, blodtryck eller 

andningsfrekvens 

Den övervägande mängden studier som inte pekade på en signifikant sänkning av 

blodtryck och hjärtfrekvens och det låga bevisvärdet på studierna låg till grund för den 

låga evidensgraderingen. Av de studier som mätte fysiska variabler var det bara en som 

visade signifikant sänkning av både blodtryck och hjärtfrekvens (Miluk-Kolasa et al., 

1996). Totalt mätte fem studier blodtryck vid ångest och oro. 

Hjärtfrekvens 

Två av primärstudierna (Buffum et al., 2006; Miluk-Kolasa et al., 1996) visade en 

signifikant sänkning av hjärtfrekvensen och fyra studier fann inget sådant samband. 
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Buffum et al. (2006) fann signifikant skillnad i sänkning av hjärtfrekvensen mellan 

musikgrupp och kontrollgrupp efter interventionen. Studien av Miluk-Kolasa et al. (1996) 

visade en likartad höjning av hjärtfrekvensen hos både musikgruppen och 

kontrollgruppen 20 minuter efter det att en stressor introducerats (information om 

operationen). Efter denna mätning fick musikgruppen lyssna på musik i 40 minuter och 

kontrollgruppen inte göra detta. Musikgruppen visade efter totalt 60 minuter en återgång 

till utgångsvärdet samt till och med en överkompensation med lägre hjärtfrekvens än 

initialt. Kontrollgruppen visade inte denna nedgång och skillnaden mellan grupperna 

efter 60 minuter var signifikant.

Gillen et al. (2008) fann att en studie som använde hjärtfrekvens som mått visade 

signifikant skillnad i sänkning mellan musikgrupp och kontrollgrupp och en studie visade 

på en signifikant sänkning inom musikgruppen efter intervention. 

Blodtryck 

Två studier (Hamel, 2001; Miluk-Kolasa et al., 1996) fann signifikant skillnad i blodtryck 

mellan musikgruppen och kontrollgruppen efter interventionen, varav en mätte skillnaden 

i medelartärtryck och den andra i systoliskt blodtryck. Gillen et al. (2008) fann att av tio 

studier som använt sig av blodtrycksmätning visade två studier signifikant skillnad av det 

systoliska blodtrycket mellan musikgruppen och kontrollgruppen men bara en visade 

signifikant sänkning i musikgruppen. De gjorde slutsatsen att det inte fanns starkt bevis 

för musik sänkte blodtrycket.

Miluk-Kolasas studie (1996) visade en likartad höjning av det systoliska blodtrycket hos 

både musikgruppen och kontrollgruppen efter 20 minuter och en återgång efter 60 

minuter för musikgruppen. Skillnaden mellan grupperna efter 60 minuter var signifikant. 

Andningsfrekvens

Taylor-Piliae och Chair (2002) var den enda studien som uppmätt andningsfrekvens. De 

fann dock ingen signifikant skillnad mellan musik- och kontrollgrupp. I Gillen et al. 

(2008) visade tre studier signifikant skillnad i sänkning av andningsfrekvens mellan 
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musikgrupp och kontrollgrupp efter intervention. I tre av studierna fanns signifikant 

sänkning av andningsfrekvens inom musikgruppen efter intervention. 

Andra fysiologiska mätinstrument

Miluk-Kolasa et al. (1996) mätte utöver blodtryck och hjärtfrekvens även hudtemperatur, 

slagvolym, utpumpad volym och plasmakoncentration av glukos. De fann signifikant 

skillnad mellan musikgruppen och kontrollgruppen efter 60 minuter i hudtemperatur, 

utpumpad volym och glukoskoncentrationen. Hudtemperaturen hade stigit signifikant 

medan den utpumpade volymen och glukoskoncentrationen var signifikant lägre. 

Wang et al. (2002) försökte visa skillnad i elektrodermal aktivitet, kortisolnivåer, 

adrenalinnivåer och noradrenalinnivåer före och efter musikinterventionen. De fann dock 

ingen signifikant sänkning eller skillnad mellan musikgruppen och kontrollgruppen.  

Möjligheten att välja musik påverkar effekten av interventionen 

Evidensgraden för påståendet bedömdes vara ofullständigt. Ingen av de sexton 

primärartiklarna visade på en signifikant skillnad i effekt gällande lindring av oro och 

ångest beroende på om musiken är självvald eller ej, inte heller om musikvalet gjorde 

någon signifikant skillnad på effekten. Hamel (2001) menade att ett personligt musikval 

kunde ha betydelse för minskning av oro och ångest. Han lyfte fram betydelsen av 

personliga val för lindringen av oro och ångest men visade ingen signifikant skillnad i 

sina studier. Ingen signifikant skillnad mellan egenvald musik, musik som valdes bland 

olika alternativ eller musik som de tilldelats kunde finnas i någon studie. Hamel (2001)

menar vidare att det kan vara svårt att generalisera om musikens psykologiska effekter 

eftersom alla individer är olika och de reagerar olika till samma sorts musik.

I Gillen et al. (2008) lyfte flera studier fram betydelsen av personliga val vid användning 

av musik som lindring av oro och ångest. Trots att många studier menar att de personliga 

musikvalen är viktiga så användes många olika varianter i musikinterventionerna. Gillen 

et al. fastslår att det inte finns bevisat någon signifikant skillnad gällande egen vald musik 

eller inte. De menar att det behövs fler studier angående musikvalen i 
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musikinterventioner för att lindra oro och ångest för att bevisa hur stor påverkan det 

personliga musikvalet har.

I de analyserade artiklarna användes en mängd olika musikstilar och valmöjligheter. 

Största valmöjligheterna hade Wang et al. (2002) där patienterna fick ta med vilken 

musik de ville. I andra studier var valmöjligheterna exempelvis lugna hits, klassisk 

musik, jazz, rock, easy listening, new age, kinesisk lugn musik och panflöjt. Cooke et al. 

(2005a) gjorde ett försök i sin studie där patienterna fick ta med egen musik, men detta 

fungerade inte praktiskt då endast en deltagare följt detta. 

Diskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att besvara och ta reda på om det fanns evidens om

musik kan minska den upplevda oron och ångesten ett dygn innan operation, musik kan 

minska fysiska symtom skapade av oro och ångest ett dygn innan en operation och om

möjligheten att välja musik påverkar effekten av interventionen. Flera studier visade på 

en signifikant minskning av den upplevda oron efter musikinterventionen men när det 

gällde fysiska yttringar, mätt i objektiva mått, var resultaten motstridiga. Vissa studier 

fann signifikanta minskningar av hjärtfrekvens, blodtryck och andningsfrekvens medan 

andra inte fann detta samband. Inga skillnader redovisades gällande skillnaden mellan 

självvald musik och icke självvald, men däremot uttryckte deltagarna att det var viktigt 

att få välja. 

“It was relaxing It got rid of a lot of my stress I was rather distraught befo-
rehand and the music certainly settled me down I am a very emotional per-
son and get upset easily but that fixed me I nearly got up and danced” (Ste-
vens, 1990, s. 1048).

Dessa fynd är i enlighet med annan forskning som använt musikintervention för att 

minska oro och ångest under hela operationen (Miluk-Kolasa, Klodecka-Rozalska & 

Stupnicki, 2002; Moss, 1988). Nilsson (2008) visar i sin reviewstudie att ungefär 50 % av 

de inkluderade studierna (n=42) påvisade en signifikant minskning av oro och ångest 

efter en musikintervention under hela operationsförloppet. Moss (1987) finner dock inte 
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någon signifikant skillnad mellan musikgrupp och kontrollgrupp i den upplevda oron och 

ångesten under hela operationen. Detta kan bero på brister i studien eftersom metod och 

resultat är undermåligt beskrivet. En studie (Robb, Nichols, Rutan, Bishop & Parker, 

1995) undersöker hur musikassisterad avslappning kan minska oro och ångest hos barn 

mellan 8 till 20 år som väntar på en operation. De fann en signifikant sänkning och 

signifikant lägre oro och ångest hos musikgruppen än kontrollgruppen. Det finns likheter 

mellan barn och vuxna vilket leder till att denna uppmätta effekt skulle kunna ha verkan 

även på vuxna.

I vår studie exkluderades studier med lågt bevisvärde. Ett flertal av dessa visar på ett 

överensstämmande resultat med vår studie.  Fem studier (Evans et al., 1994; Haun et al., 

2001; Ikonomidou et al., 2004; Kaempf & Amodei, 1989; Yung et al., 2003) fann en 

signifikant sänkning av den upplevda oron och ångesten och sju studier (Allen et al., 

2001; Chiu et al., 2003; Haun et al., 2001; Ikonomidou et al., 2004; Kaempf & Amodei, 

1989; Yung et al., 2002; Yung et al. 2003) någon form av signifikant sänkning av fysiska 

parametrar.

Oro och ångestvärdena i de inkluderade studierna var relativt låga om man jämför med 

det genomsnittliga värdet för arbetande vuxna. Barnason, Zimmerman och Nieveen 

(1995) refererar i sin studie till Spielbergers manual för STAI (Spielberger, Gorsuch, 

Lushene, Vagg & Jacobs, 1983) om gränserna för STAI-S värdena. En låg oro- och 

ångestnivå bedöms vara mellan 20 och 39, 40 till 59 anses vara måttlig oro och ångest 

och hög oro och ångestnivå är mellan 60 till 80 på STAI skalan. Det genomsnittliga 

värdet ligger på 35,2 för män och 35,72 för kvinnor. En studie (Cooke et al., 2005) hade 

medelvärden som låg under genomsnittet. I övrigt hade deltagarna i två andra studier 

(Buffum et al., 2006; Hayes et al., 2003) en låg oro/ångestnivå. Om oro/ångestnivån var 

så låg kan det diskuteras om en intervention är nödvändig. Ingen studie visade på hög oro 

och ångestnivå hos deltagarna. Dessa värden kan vara beroende av vilken typ av 

operation som deltagarna väntade på och antalet deltagare, eftersom värdena är 

medelvärden. Cooke et al. (2005) vars deltagare hade lägst medelvärden studerade oron 

och ångesten i väntan på dagkirurgiska ortopediska, cystoskopi och biopsier medan 
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deltagarna i Hamel (2001), som hade högst medelvärde, väntade på att genomgå en 

angiografi. 

I studien bedömdes frågeställningen: Kan musik minska fysiska symtom skapade av oro 

och ångest dygnet innan operation till lägsta evidensgrad. Fysiologiska mätningar av 

hjärtfrekvens, blodtryck och andningsfrekvens registrerades efter musikintervention 

innan operation eller undersökning utan att visa på några större skillnader efter 

musikinterventionen. I studier (Smolen, Topp & Singer, 2002; Palakanis, DeNobile, 

Sweeney & Blankenship, 1994) där patienterna genomgått en undersökning och samtidigt 

lyssnat på musik som intervention finns en signifikant skillnad mellan interventionsgrupp 

och kontrollgrupp när det gäller värden av hjärtfrekvens och blodtryck. 

Interventionsgruppen visar på en signifikant lägre hjärtfrekvens och blodtryck än 

kontrollgrupp efter undersökningen. I en reviewstudie (Nilsson, 2008) som undersöker 

musik och dess effekt under alla operationsförlopp visar studier att under postoperativa 

förlopp uppmätts signifikant lägre värden gällande blodtryck och hjärtfrekvens hos 

interventionsgrupp än hos kontrollgrupp. I Salmore och Nelson (1999) fick 

interventionsgruppen och kontrollgruppen avslappningsövningar innan en gastrointestinal 

undersökning samt att interventionsgruppen utöver det fick lyssna på musik. Under 

undersökningen mättes blodtryck regelbundet var femtonde minut samt efter 

undersökningen. Interventionsgruppen hade signifikant lägre värden av diastoliskt 

blodtryck under tiden för, och även efter undersökningen.

Det kan antas att musik som intervention har större påverkan under och efter operation/ 

undersökning när det gäller att lindra fysiologiska symtom av oro och ångest.

Att ha möjligheten att själv välja musik hade ingen effekt bevisad effekt. Däremot 

uttryckte patienterna en positiv inställning till valmöjligheten. I Stevens (1990) beskriver 

deltagarna att de upplevde valmöjligheten som viktig. Några deltagare ville inte höra på 

musik under operationen eftersom deras favoriter inte fanns tillgängliga och 50 % av 

deltagarna ställer sig positiva till att medta egen musik. I studien framkommer det att 

önskemålen på musikstil är väldigt varierande. Oavsett om musikvalet inte har en bevisad 
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effekt så är det viktigt för patienten. Fel musik kan leda till att patienten inte genomför 

interventionen och på så sätt tappar den eventuella positiva verkan som finns. 

Metoddiskussion

Målet med att göra en litteratursökning i evidensbaserad omvårdnad är att evidensen kan 

leda till att införa nya omvårdnadsinterventioner. Genom att tydligt beskriva metod och 

analys stärktes trovärdigheten i studien (jmf. Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255).

För att få en väldefinierad frågeställning användes Flemmings tabell, vilket anses vara en 

bra metod för frågeställningar som besvaras med effektstudier (Flemming, 1998). 

Litteratursökningen genomfördes i relevanta databaser och kompletterades med 

referensuppföljning och handsökning av två tidskrifter. Detta styrkte studiens möjlighet 

att få med all skriven relevant litteratur. Genom att tydligt beskriva inklusionskriterier 

och urvalsutförandet möjliggjordes reproducering (jmf. Socialstyrelsen, 2009b)

Holloway och Wheeler (2002, s. 259) beskriver att en studies trovärdighet stärks om den 

granskas av kollegor samt att funderingar utbytts och diskussioner uppstår. Det leder till 

att reliabiliteten stärks och studien utvecklas. Genom handledning och seminarier har vi 

fått vårt arbete granskat av andra studenter och handledare. Synpunkter har tagits emot 

för att kunna förbättra arbetet. Vi gjorde en separat och noggrann granskning och gallring 

av artiklarna utifrån vissa kriterier för att minimera subjektivitet och feltolkningar (i 

enlighet med Willman et al., 2006, s. 83). Genom att granska var för sig blir det en bättre 

tolkning och sammanställning av evidens (Polit & Beck, 2005, s. 255).

För att granska artiklarna användes ett granskningsformulär som senare låg till grund för 

bedömning av kvalitet och bevisvärde. De inkluderade studierna granskades särskilt noga 

angående systematiska bias för att bestämma studiernas interna validitet (Higgins & 

Green, 2008). 

En svaghet i litteraturöversikten var att de inkluderade studierna använde sig av 

subjektiva självskattningsskalor för att bedöma oron och ångesten. Detta i kombination 
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med att deltagarna inte var blindade kunde leda till ett felaktigt resultat. Cochranes 

handbok för systematiska översikter (Higgins & Green, 2008) påstår att blindning är 

särskilt viktigt om resultatet skall uppmätas med subjektiva mätinstrument som till 

exempel postoperativ smärta. Detta kan liknas med den upplevda preoperativa oron och 

ångesten. Wood et al. (2008) finner att det är mycket större risk för bias i studier som 

använder subjektiva mätningar (0,75  odds ratio där <1 visade på en bristfällig blindning 

som gett överdriven effekt av interventionen) jämfört med objektiva mätningar (1,01 i 

odds ratio). Detta gör att man måste betrakta resultatet av den upplevda oron och 

ångesten med viss misstänksamhet. Vetskapen om att man får musik för att minska oro 

och ångest kan i själva verket ha en viss effekt på resultatet och ge en felaktig bild av 

själva musiken effekt. På samma sätt kan vårdpersonalen ha ändrat sitt tillvägagångssätt 

mellan musikgruppen och kontrollgruppen.

Ingen av de inkluderade studierna var genomförd i Sverige vilket kan betyda att 

slutsatserna inte säkert är överförbara på den svenska populationen. Författarna anser 

dock att de studier genomförda i USA (n=7) och Europa (n=2) går att överföra till 

Sverige då kulturen vad avser oro och ångest är likvärdiga. I en studie (Berggren, Pierce 

& Eli, 2000) om ångest före tandläkarbesök jämförs Israel, USA och Sverige. 

Ångestnivån var lika mellan de olika länderna. Att alla studier pekade i samma riktning 

oavsett vilken kultur de var utförda i torde möjliggöra en generalisering. 

Fem av de analyserade studierna kallades för RCT-studier. Det kan dock diskuteras om 

någon av dessa uppnått de krav som finns för en RCT-studie. Endast tre studier hade ett 

säkert randomiseringsgenomförande och ingen studie en fullvärdig blindning av både 

deltagare och vårdpersonal. Detta kan bero på att interventionens uttryck gjorde det svårt 

att genomföra blindade försök. Polit och Beck (2004, s. 180-181) menar att en 

omvårdnadsintervention ses som svårare att dölja än till exempel ett läkemedel när man 

gör kvantitativa experiment. De övriga fyra studierna var kvasiexperimentella studier 

med en eller två kontrollgrupper. Polit och Beck (2004, s. 186-187) beskriver att fördelen 

med en kvasiexperimentell studiedesign kontra en RCT-design är att den går att 

genomföra i den kliniska verkligheten. En RCT-studie kan däremot vara praktiskt taget 
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omöjlig att genomföra ute i verksamheten. Vidare är en svaghet i RCT-studiens design att 

den skapar en artificiell verklighet som inte helt kan liknas med den verklighet som 

patienterna lever i. 

Ett stort antal av de inkluderade studierna hade någon form av brister i metod och analys. 

Cooke, Chaboyer och Hiratos (2005b) genomförde en litteraturöversikt för att studera 

metodologiska problem hos studier som undersökt hur musik kan påverka oro och ångest 

i kortare vänteperioder. De menar att för att stärka trovärdigheten behöver de flesta 

studierna: stärka och utveckla sin beskrivning av metoddelen så att en rättvis 

validitetbedömning blir möjlig; utveckla randomiseringen genom att göra 

blockrandomiseringar; rekrytera deltagare från olika typer av operationer och med olika 

kulturell bakgrund; standardisera vården som ges under vänteperioden. Vi fann även i vår 

studie att endast en studie uppfyllde kriterierna för högt bevisvärde och att majoritet av 

studierna som var genomförda i ämnet var av för låg kvalitet för att kunna användas i vår 

studie. Studier med högre kvalitet och bevisvärde är väsentliga för den fortsatta 

utvecklingen av musik som intervention. Detta gör att vi i likhet med Cooke et al. 

(2005b) anser att kvaliteten måste höjas i framtida studier om musik som ångestdämpare 

preoperativt, detta för att stärka och motivera användandet av interventionen. 

Författarna upplevde att arbete med en evidensbaserad studie kunde vara krävande och 

uppta väldigt mycket tid. För att finna evidens krävs att man hittar all relevant litteratur 

och når en heltäckande bas. En begränsning i denna studie var att insamling av litteratur 

varit något tidsbegränsat och författarnas begränsade erfarenhet i systematisk 

litteratursökning. Detta kan leda till att kvaliteten bli lägre eftersom en evidensstudie är 

beroende av all litteratur inom området. Däremot granskade författarna all funnen 

litteratur noggrant och gjorde en grundlig bedömning. Alla artiklar var engelskspråkiga 

och det fanns en risk att författarna gjort en felaktig tolkning i översättningen. Författarna 

var begränsade av sin egen kunskap och erfarenhet gällande att söka evidens, bedöma 

kvalitet, bedöma bevisvärde och evidensvärde samt att genomföra en vetenskaplig studie.
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Implementering i vården

Evidensbaserad omvårdnad är en process där den enskilda sjuksköterskan förenar den 

bästa tillgängliga forskningen, klinisk erfarenhet, resurser och patientens önskemål för att 

ge den bästa möjliga omvårdnaden (Willman et al., 2006, s. 23-24). Att musik 

preoperativt kan ge minskad oro och ångest är visat med näst högsta evidensgrad. 

Däremot betyder inte detta att det automatiskt används i den kliniska verkligheten. Det är 

visat att det är ungefär fem års mellanrum mellan forskning och användning i den 

kliniska verksamheten (Taylor-Piliae, 1998). 

För en sjuksköterska kan musik vara användbar som intervention och kan fungera som 

intervention till många olika tillstånd. En studie (McCaffrey & Locsin, 2002) visar att 

musik kan fungera som en katalysator för kroppen att skapa avslappning, läkande samt 

lindra smärta och ångest. Sjuksköterskan kan informera patienten om att koncentrera sig, 

fokusera och vara tyst. Tystheten och lugnet i miljön och hos patienten är viktigt för att 

kunna ta emot musiken. Vidare bör sjuksköterskan uppmuntra patienten att uppskatta 

vibrationer, melodin, harmonin och rytmer i musiken samt att uppmuntra att blockera och 

stänga ute andra ljud, intryck och känslor. När patienten kan fokusera på musiken och 

koppla bort det i omgivningen kan rätt effekt av musiken uppnås (McCaffrey & Locsin, 

2002).

Sjuksköterskan kan använda musik som intervention för att få patienter att må bättre, bli 

på bättre humör och känna sig glada. En studie (Olderog-Millard & Smith, 1989) visar att 

en grupp patienter som haft tillgång till musik visade upp en lugnare sinnesstämning. De 

psykiska och sociala funktioner fungerade bättre med hjälp av musik som terapi. En 

annan studie (Shively & Henkin, 1986) menar att musikterapi kan vara fördelaktigt 

gällande patienternas välmående. 

Att införa forskningsresultat i vården är ibland svårt vilket leder till att omvårdnaden inte 

har den standard som skulle kunna vara möjlig. Gerrish och Clayton (2004) identifierar 

och rankar barriärer som hindrar sjuksköterskor från att implementera ny forskning i 
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omvårdnaden. Av dessa barriärer är brist på tid den vanligaste, men även bristande 

kunskap i kvalitetsbedömning och brist på tillgängligt vetenskapligt material är högt upp i 

rankingen. Retsas (2000) finner i sin studie fyra faktorer som påverkar implementeringen 

av forskning. Dessa är tillgänglighet av forskningsresultat, där resultaten inte får visa 

olika effekter eller forskningen inte finnas tillgänglig; förväntningar av effekten, där 

sjuksköterskorna måste se att de får nytta av forskningen och vara villiga att förändra 

rutiner; stöd i organisationen, där sjuksköterskorna måste känna att de har makt att 

förändra, ha tid till förfogande och ha kunskap för att kvalitetsbedöma artiklar; stöd från 

personal, där administrationen och medarbetarna måste tillåta en implementering. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan musik preoperativt ersätta läkemedel och även förkorta 

återhämtningstiden postoperativt vilket leder till kortare vårdtid för patienten (Kagan & 

Bar-Tal, 2008) och på så sätt sparas resurser. Den största kostnaden är inköp av ett 

tillräckligt stort bibliotek av musik så att patienten har valmöjligheter. 

Lukas (2004) finner att 98 % av de patienter som fått musik som intervention före, under 

och efter en operation tycker att det hjälpte dem. De kände bland annat att musiken 

hjälper dem att tänka på annat, känna sig fridfull, stänga ute obehagliga ljud och glömma 

smärtan. Musikinterventioner är ovanliga inom omvårdnaden. Eftersom litteraturstudien 

visade att musik har lindrande effekt på den upplevda oron och ångesten, att 

interventionen var kostnadseffektiv intervention och att patienterna tyckte den hjälpte, 

kan det antas att den kliniska verksamheten inte har kunskap eller förståelse för att musik 

kan lindra oro och ångest. 

Slutsats

Musik preoperativt kan ge lindring av den upplevda oron och ångesten hos patienten.  

Musiken kan även påverka de fysiska symtom som oron och ångesten skapar, däremot är 

detta vanligare under en operation eller undersökning än preoperativt. Patienterna 

uppskattade möjligheten av att själv välja musik men valet hade ingen bevisad effekt. För 

att höja evidensgraden på slutsatserna måste fler studier med högre bevisvärde 

genomföras. 
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Det är viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap om att musik kan lindra oro och ångest. 

Detta för att få en alternativ omvårdnadsintervention som kan minska lidandet hos 

patienten. Genom att ha tillgång till olika interventioner kan en individualiserad 

omvårdnad bedrivas. Interventionen kan även vara en möjlighet att visa omtanke för 

patienten. 

Litteraturstudien har bidragit med att belysa effekten av musik som intervention. 

Förhoppningsvis kan studien leda till en ökad användning av musik inom omvårdnaden. 

Forskningen om musik som intervention för att lindra oro och ångest är fortfarande i sin 

linda och fler studier med högre kvalitet och fler deltagare behövs för att styrka effekten 

av interventionen. Detta kan tillåta interventionen att på så sätt få större genomslagskraft 

inom vården. Fler studier behövs för att klargöra musikvalets betydelse för effekten. 
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Bilaga 1. Studier som inkluderats i litteraturöversikten (n=9). *= STAI-S – State trait anxiety inventory, state delen. STAI-T – State trait anxiety inventory, 
trait delen. VAS – Visual analogic scale.  **=MG – Musikgrupp. KG – Kontrollgrupp.
Författare Design Storlek/ålder/kön Bortfall Typ av 

operation
Intervention** Instrument* Effekt Kvalitet/

bevisvärde

Buffum et 
al. (2006). 
USA.

Kvasiexperi
mentell med 
två 
randomisera
de grupper

170st/ medelålder 
67 år/ M= 166, K= 
4

20st Vaskulär 
angiografi

MG fick välja mellan 
ett antal alternativ av 
musik och lyssna i 15 
minuter. KG fick 
traditionell behandling i 
15 minuter.

STAI-S, 
hjärtfrekvens, 
blodtryck, 
andningsfrekvens

Signifikant skillnad i 
sänkning av STAI-S 
hos MG jämfört med 
KG. Signifikant 
skillnad i sänkning av 
hjärtfrekvens mellan 
MG och KG 

Hög/ Medel

Cooke et al. 
(2005)
USA.

RCT 180st/ medelålder 
56 år/ M=90, K=90

0st Dagkirurgi 
(ortopedisk, 
cystoskopi, 
biopsi)

MG lyssnade på 
självvald musik från ett 
antal olika CD-skivor i 
30 minuter. En 
placebogrupp fick 
hörlurar utan musik. 
KG fick traditionell 
behandling

STAI-S Signifikant sänkning av 
STAI-S i MG. 
Signifikant lägre STAI-
S i MG än i både 
plecebo-gruppen och 
KG

Hög/ Högt

Gillen et al. 
(2008). 
USA.

Review 12 studier, 20-200 
deltagare

15 studier 
med för 
låg 
kvalitet

Musik i 5-60 minuter. 
Vanligast med musik 
mellan 15-30 minuter. 
Vanligast med självvald 
musik från ett antal 
alternativ

11 av 12 mätte 
fysiologiska 
förändringar
(hjärtfrekvens, 
blodtryck, 
andningsfrekvens 
m.m.)
10 av 12 använde 
STAI-S

7 studier visade 
signifikant lägre STAI-
S i MG än i KG. En 
studie visade 
signifikant lägre 
hjärtfrekvens i MG än i 
KG. 3 studier visade 
signifikant lägre 
andningsfrekvens i MG 
än KG.. Medelhög 
evidens för 
interventionen pga. 
brister i studierna men 
samtidigt en riskfri, 
billig intervention. 

Hög/ medel
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Bilaga 1. Studier som inkluderats i litteraturöversikten (n=9) (forts.) *= STAI-S – State trait anxiety inventory, state delen. STAI-T – State trait anxiety inventory, trait delen. 
VAS – Visual analogic scale.  **=MG – Musikgrupp. KG – Kontrollgrupp.
Författare Design Storlek/ålder/kön Bortfall Typ av 
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Intervention** Instrument* Effekt Kvalitet/ 

bevisvärde

Hamel
(2001). 
USA.

Kvasiexperi
mentell med 
två grupper.

101 st/ 43-74 år/ 
M= 68, K= 38

36st Angiografi MG lyssnade på 
”Trance–Zendance” av 
Halpern i 20 minuter. 
KG fick traditionell 
behandling

STAI-S, 
hjärtfrekvens, 
blodtryck

Signifikant lägre STAI-
S i MG jämfört med 
KG. Signifikant 
sänkning av STAI-S 
inom MG. Ingen 
signifikant skillnad i 
hjärtfrekvens eller 
blodtryck

Hög/ medel

Hayes et al. 
(2003). 
USA.

RCT 198st/ medelålder 
61 år/ M=193, K=5

2st Gastrointestina
la

MG fick lyssna på 
självvald musik från ett 
antal olika CD-skivor 
(klassisk musik, jazz, 
rock,
country western, easy
listening) i 15 minuter. 
KG fick traditionell 
behandling

STAI-S, STAI-T, 
hjärtfrekvens, 
blodtryck

Signifikant lägre STAI-
S i musikgruppen än i 
kontrollgruppen. Ingen 
signifikant skillnad i 
hjärtfrekvens eller 
blodtryck mellan 
grupperna

Hög/ medel

Miluk-
Kolasa et 
al. (1996). 
Polen.

Experimente
ll studie med 
två grupper

100st/ 20-60 år/ 
M=72, K=28

Ej 
redovisat

Struphuvuds 
kirurgi, 
varicectomi 

MG lyssnade på 
självvald musik från ett 
antal alternativ i 40 
minuter

Hjärtfrekvens, 
blodtryck, medel 
blodtryck, 
slagvolym, 
utpumpad volym, 
hudtemperatur, 
plasma glukos 

Efter en likartad 
höjning av värdena 
initialt var 
hjärtfrekvens, 
utpumpad volym, 
systoliskt blodtryck 
samt glukos nivån 
signifikant lägre i MG 
efter 60 minuter. 
Hudtemperaturen var 
signifikant högre hos 
MG efter 60 min.

Medel/ 
medel
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Bilaga 1. Studier som inkluderats i litteraturöversikten (n=9) (forts.) *= STAI-S – State trait anxiety inventory, state delen. STAI-T – State trait anxiety inventory, trait delen. 
VAS – Visual analogic scale.  **=MG – Musikgrupp. KG – Kontrollgrupp.
Författare Design Storlek/ålder/kön Bortfall Typ av 

operation
Intervention** Instrument* Effekt Kvalitet/ 

bevisvärde

Padmanabh
an et al. 
(2005). 
Storbritanni
en. 

RCT 104st/ inte 
redovisat /M=39, 
K=65

4st, en 
tyckte inte 
om 
musikvale
t, 3 kunde 
inte 
slutföra 
det sista 
testet.

Allmänkirurgi, 
gynekologisk 
kirurgi, 
urologisk 
kirurgi

Interventionsgruppen 
lyssnade på musik med 
binaurala vågor i. MG 
lyssnade på samma 
musik utan binaurala 
vågor i 30 minuter. KG
med traditionell 
behandling

STAI-S, STAI-T Signifikant lägre STAI-
S i binaurala gruppen 
jämfört med både MG 
och KG. Ingen 
signifikant skillnad 
mellan MG och KG

Medel/ 
medel

Taylor-
Piliae et al. 
(2002). 
USA.

RCT (54)45st7 37-73 
ålder/ M= 36, K=9

9st, 45 
slutförde

Angiografi MG fick välja mellan 
olika alternativ av 
musik och sedan lyssna 
i 15-20 minuter. 
Kontrollgrupp som fick 
lyssna på kassettband 
med information om 
operationen. KG fick 
traditionell behandling

STAI-S, profile of 
mood states, Mi-
shel’s uncertainty 
in illness scale, 
hjärtfrekvens, and-
ningsfrekvens

Ingen signifikant 
skillnad i några värden

Medel/ 
medel

Wang et al. 
(2002). 
USA.

RCT 93st/ 18-65 år/ 
M=54, K=39

Ej 
redovisat

Planerad 
poliklinisk 
kirurgi

MG lyssnade på 
patentens egna 
medtagna favorit CD i 
30 minuter. KG hade 
likvärdiga förhållanden 
som MG. Dock inte 
standardbehandling

STAI-S, STAI-T, 
hjärtfrekvens, 
blodtryck, 
elektrodermal 
aktivitet, kortisol i 
serum, adrenalin, 
noradrenalin

Signifikant lägre STAI i 
MG jämfört med KG. 
Ingen signifikant 
skillnad i de övriga 
värdena

Medel/ 
medel


