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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Ångest och oro är vanligt förekommande hos patienter inför kirurgiska ingrepp. Studier 
har visat att högre grad av preoperativ ångest och oro är associerat med större behov av lugnande 
premedicinering, högre doser av narkosläkemedel, förhöjt blodtryck, ökad hjärtfrekvens, högre 
postoperativ smärta samt en långsammare och mer komplicerad postoperativ återhämtning. Den 
preoperativa vårdmiljön är väl lämpad för alternativa, icke-farmakologiska åtgärder där 
musikintervention är ett alternativ. Syfte: Syftet var att beskriva effekten av musik som åtgärd vid 
preoperativ ångest och oro. Metod: En litteraturöversikt där artiklar med kvantitativ ansats har 
analyserats, med motivet att skapa överblick över kunskapsläget. Analysen har gjorts enligt Fribergs 
trestegsmodell. Resultat: Resultatet är en sammanställning av totalt nio kvantitativa artiklar 
baserade på studier där effekten av musikintervention som preoperativ omvårdnadsåtgärd har 
studerats. I samtliga studier minskade musikinterventionen patientens subjektiva upplevelse av 
preoperativ ångest och oro, däremot sågs inga entydiga effekter för de objektiva parametrarna, såsom 
tex hjärtfrekvens och blodtryck. Slutsats: Musik bör användas som ett icke-farmakologiskt 
komplement inom vården eftersom det är en säker metod utan kända biverkningar och med god effekt.  
 
Nyckelord: Alternativ omvårdnadsåtgärd, musikintervention, ljudmiljö, välbefinnande 
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Summary 
 
Background: Preoperative anxiety is common among patients undergoing surgery. Studies have 
shown that a high level of preoperative anxiety is associated with increased need for sedatives, higher 
doses of anesthetic drugs, increased blood pressure, increased heart rate, higher postoperative pain 
and a slower and more complicated postoperative recovery. The preoperative environment is well 
suited for alternative, non-pharmacological interventions, where music is one of them. Objective: 
The objective was to describe the effect of music intervention on preoperative anxiety. Method: A 
literature review where articles with quantitative approach has been analysed, with the purpose of 
getting an overview of the current knowledge. The analysis has been done according to the three-step 
model, described by Friberg. Results: The result includes a review of nine quantitative articles, based 
on studies where the effect of music intervention on preoperative anxiety has been studied. The music 
intervention showed a positive effect on the reduction of patient reported experience of anxiety in all 
studies, however, no consistent positive effects were seen on the objective parameters, such as heart 
rate and blood pressure. Conclusion: Music intervention should be implemented as a compliment to 
standard preoperative care, as it has shown to be a safe method with no known side effects, and with 
good results.  
 
Keywords: Alternative nursing intervention, music intervention, sound environment, well-being
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Inledning 

Ångest och oro är vanligt förekommande hos patienter inför kirurgiska ingrepp och forskare har visat 
att denna typ av preoperativ ångest och oro förkommer oavsett typ av narkos, operation eller 
demografiska förutsättningar (Bradt, Dileo & Shim. 2013; McCleane & Cooper, 1990; Vaughn, 
Wichowski & Bosworth, 2007). Studier har visat att högre grad av preoperativ ångest och oro är 
associerat med större behov av lugnande premedicinering, högre doser av narkosläkemedel, förhöjt 
blodtryck, ökad hjärtfrekvens, högre postoperativ smärta samt en långsammare och mer komplicerad 
postoperativ återhämtning (Andrew, Baker, Kneebone & Knight, 2000; Bradt et al. 2013; Maranets & 
Kain, 1999; Vaughn et al. 2007). Med detta som bakgrund är det av största vikt att sjuksköterskans 
preoperativa omvårdnadsåtgärder är riktade mot att minska preoperativ ångest och oro (Vaughn et al. 
2007).  Den preoperativa vårdmiljön är väl lämpad för att prova alternativa, icke-farmakologiska 
åtgärder (Bradt et al. 2013) såsom t.ex. yoga, värme, akupunktur, massage, aromaterapi eller 
musikintervention (Bradt et al. 2013; H. Bringman, Giesecke, Thörne & S. Bringman, 2009). 
Forskning med syfte att studera musikens lugnande effekt som komplement till traditionella 
omvårdnadsåtgärder, vid preoperativ ångest och oro, har pågått under en längre tid (Nilsson, 2010). 
Denna översikt syftar till att beskriva effekten av musik som åtgärd vid preoperativ ångest och oro, för  
att skapa överblick över det aktuella kunskapsläget inom området.  

Bakgrund 

Operation 
En operation innebär ett kirurgiskt ingrepp och kan vara akut eller planerad. Akut operation kan 
innebära ett akut insjuknande eller en olyckshändelse som kräver ett omedelbart kirurgiskt ingrepp för 
att livet ska kunna räddas. Vardagen förändras från en välkontrollerad värld till ett enda kaos 
(Lindwall & Von Post, 2005). Vid planerade operationer står patienten istället på väntelista och en del 
patienter känner stor glädje över att operationen blir av, medans andra bär på en oro och rädsla inför 
anestesin och över vad resultatet av operationen kommer att visa. Detta kan vara en oro som patienten 
burit med sig under en längre tid  (Mitchell, 2003). 
 
Operationens olika faser benämns som pre-, intra- och postoperativa fasen. ”Pre” kommer från 
grekiskan och syftar på innan, i det här fallet är det tiden innan operationen och  startar då 
operationstillfället bestäms och pågår fram till att patienten rullas in i operationssalen. ”Intra” syftar 
på under operationen och ”post” på tiden efter operationen. Begreppet ”perioperativ” hänvisar till tid i 
betydelsen närmast och runt operationen där även ”peri” kommer från grekiskan (Lindwall & Von 
Post, 2009). 

Preoperativ ångest och oro 
Det är vanligt att patienter som skall genomgå kirurgiska ingrepp upplever höga nivåer av ångest och 
oro (McCleane & Cooper, 1990). Ångest är en emotionell reaktion som påverkar varje individ olika och 
kan triggas av en persons ålder, kön, tidigare sjukhuserfarenhet, rädsla och brist på effektiva 
copingmekanismer (Kindler, Harms, Amsler, Ihde-Scholl & Scheidegger, 2000).    
 
Preoperativ ångest beskrivs som obehaglig känsla av oro och spänning och är vanligt hos patienter som 
väntar på kirurgiska ingrepp. Oroliga patienter kräver högre doser av narkosläkemedel och 
postoperativ smärtstillande läkemedel. Den enskilt viktigaste orsaken till att premedicinera patienter 
före operationen är att minska ångest då tillräckligt kraftig ångest och stress orsakar tecken på 
sympatisk stimulering (Bradt et al. 2013; Ebirim & Tobin, 2010). Hjärtfrekvensen och det systoliska 
blodtrycket stiger, huden blir blek och ofta svettig och venerna blir karakteristiskt sammandragna. 
Kraftig preoperativ ångest är associerad med långsammare och mer komplicerad postoperativ 
återhämtning (Andrew et al. 2000; McCleane & Cooper, 1990).  
 
Det engelska ordet anxiety översätts på svenska till oro, bekymmer, ängslan och ångest. Ordet anxiety 
är ett brett begrepp och innefattar flera olika grader av oro såsom lätt oro till stark ångest. (Anxiety, 
u.å.).  I den aktuella litteraturöversikten används genomgående ”ångest och oro”, för att översätta 
ordet anxiety från engelska.  

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Tobin%2C%20M.%22%7C%7Csl~~rl','');
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Preoperativ omvårdnad 
Att motverka stressfaktorer i anknytning till en operation är en central del av den traditionella 
preoperativa omvårdnaden som består både av farmakologiska och icke-farmakologiska åtgärder. 
Sjuksköterskans icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder för att minska preoperativ ångest och oro 
har främst bestått av information i form av undervisande samtal, utbildningsmaterial såsom 
broschyrer och informationsvideos etc. (Pittman & Kridli, 2011). I lugn och ro ges patienten också 
möjlighet att berätta om sig själv och sina tankar inför operationen. Under den preoperativa dialogen 
mellan sjuksköterska och patient skapas en gemensam förståelse kring operationen och dess innebörd 
(Lindwall & Von Post, 2009). Numera studeras även alternativa omvårdnadsåtgärder såsom yoga, 
värme, akupunktur, massage, aromaterapi eller musikintervention vid preoperativ ångest och oro 
(Bradt et al. 2013; Bringman et al. 2009). Detta ger sjuksköterskan möjlighet att ta ett mer holistiskt 
grepp för att bedöma behoven hos den preoperativa patienten (Pittman & Kridli, 2011). 

Musik som åtgärd 
Musikintervention, är en behandling med inspelad musik i syfte att ge något meningsfullt att fylla 
tankarna med, något familjärt i en okänd miljö, skapa en avkopplande atmosfär som kan stimulera 
eller öka graden av fysisk och psykisk avslappning samt välbefinnande för patienten (Nilsson, 2010).  
 
Musik påverkar hur vår kropp reagerar, kroppen har alltså en viss reaktion inför ett musikstycke. Det 
är tillsammans med erfarenheter och minnen som människan skapar en biologisk reaktion till 
musiken den exponeras för. En fysiologisk reaktion vid lyssnandet till ett musikstycke som man inte 
tycker om skulle kunna vara stressrelaterade reaktioner såsom ökat blodtryck och puls. Om 
människan visar negativa stressreaktioner vid uppspelning av en låt den inte tycker om bör även 
motsatt effekt kunna nås, där lyssnaren istället visar en biologisk positiv reaktion till musik den tycker 
om (Theorell, 2009).  
 
Olika teorier har framförts gällande musikens biologiska effekt på människan. Det har konstaterat att 
det inte finns något specifikt musikcentrum i hjärnan. Däremot spelar tinningloberna, och särskilt 
deras övre del, en central roll. Studier har visat att den högra temporalloben står för den 
grundläggande analysen av musiken (Nilsson, 2010).  
 
Musik är en säker, icke-invasiv omvårdnadsåtgärd som kan spåras tillbaka till början av 
omvårdnadens historia och Florence Nightingale. Nightingale förstod redan på sin tid vikten av musik, 
och använde den som en terapeutisk åtgärd för att öka välbefinnandet och främja läkande (McCaffrey 
& Locsin, 2002; Nilsson, 2008, Nightingale, 1993). Hon noterade att det fanns en skillnad mellan 
vilken typ av musik som användes och dess effekt på patienterna. Hon rekommenderade musik spelad 
på musikinstrument som påminde om ljudet av vinden som blåser, på grund av den friska luftens 
positiva effekter på de sjuka (Nilsson, 2008). Sjuksköterskor spelar en viktig roll för att skapa en lugn, 
stressfri miljö med syfte att underlätta läkning och öka patienternas välbefinnande. Att använda musik 
som omvårdnadsåtgärd möjliggör en bekväm och avslappnad miljö i en ofta obekväm och stressande 
klinisk miljö (Pittman & Kridli, 2011). För att detta skall vara möjligt behöver vårdpersonal inom den 
perioperativa vården förses med evidens för att musik som åtgärd har god effekt vid preoperativ ångest 
och oro (Nilsson, 2010).   

Syn på omvårdnad 
Litteraturöversikten har sin teoretiska utgångspunkt i Florence Nightingales (1820-1910) 
omvårdnadsteoretiska grundsyn som bygger på att sjuksköterskan ska se människan och inte 
sjukdomen i vården. Nightingale framhåller att de förhållanden som råder runt patienten i 
sjukhusmiljön påverkar i stor grad patientens välbefinnande och läkande . Den psykologiska miljön, 
som Nightingale beskriver i sin teori, innebär kommunikation och aktivering mellan patient och 
sjuksköterska. Detta ger patienten ett mer meningsfullt tillstånd och möjligheten att själv vara med 
och påverka tillfrisknandet ökar). Den fysiska miljön innefattar bland annat hygien, vädring, ljus och 
näring. Nightingale menade att allt runt omkring patienten påverkade den läkande processen. Därmed 
borde störande ljud i form av brus och buller elimineras för att minska risken för stresspåverkan. 
Däremot menade Nightingale att harmonisk musik, som kontrast till brus och buller, gav motsatt 
effekt. Nightingale var en företrädare för musiken som behandling av ohälsa och under Krimkriget 
använde hon sig av musik på sjukhusen i tron på dess läkande och avledande effekt på de skadade 
soldaterna (Nightingale, 1993). 
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Nightingales grundsyn stämmer väl överens med Malmsten och Snellmans (2010) rapport till Svensk 
Sjuksköterskeförening, en litteraturstudie om omvårdnadens värdegrund, där omvårdnad utgår från 
en humanistisk grundsyn. Människan betraktas som en fri individ som har förmåga att göra val och ta 
ansvar och förstås både som en generell och unik varelse som ska bemötas efter sina förutsättningar.   
 
Omvårdnad bedrivs på personnivå och innehåller en relationsaspekt och en sakaspekt. Personen som 
är i behov av omvårdnad kan behöva t.ex. stöd, guidning och aktiv hjälp med något (sakaspekt) detta 
utförs sedan utifrån ett gott bemötande (relationsaspekt). Omvårdnadens mål är att främja patientens 
hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa, lindra lidande och verka för ett fridfullt och värdigt avslut 
av livet. Målsättningen är att alla ska känna sig delaktiga, både patienten och närstående så de känner 
trygghet och upplever respekt (Malmsten & Snellman, 2010). 

Evidensbaserad omvårdnad  
Institute of Medicine (IOM) och Quality and Safety Education for Nurses (QSEN) i USA har 
identifierat sex kärnkompetenser för yrkesutövare i vården och för verksamheten inom hälsa, vård och 
omsorg. De sex kärnkompetenserna är: Vårdtagaren i fokus, Teamarbete och samverkan med andra, 
Evidensbaserad vård, Förbättringsarbete och kvalitetsutveckling, Säker vård och Informatik. De sex 
kärnkompetenserna ingår i Svensk Sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor (där målet är 
att sjuksköterskor ska vara bättre rustade så att vårdens kvalitet och säkerhet ökar. Evidensbaserad 
vård syftar till att tillförsäkra patienten vård enligt bästa tillgängliga vetenskapliga bevis och att 
garantera att hälso- och sjukvårdens resurser används så effektivt som möjligt. Sjuksköterskor har 
ansvar att tillämpa evidensbaserad vård för att kunna garantera att patienterna får omvårdnad i 
enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016).  

Syfte 

Syftet var att beskriva effekten av musik som åtgärd vid preoperativ ångest och oro. 

Material och metod  

Design 
Litteraturöversikt där artiklar med kvantitativ ansats analyserats, med motivet att skapa överblick över 
kunskapsläget.  

Urval och datainsamling 
I enlighet med Fribergs (2012b) modell för allmän litteraturöversikt gjordes en inledande 
litteratursökning för att identifiera lämpliga sökord, avgränsa studiens syfte och skaffa en översiktsbild 
utifrån artiklarnas abstract. Sökningarna genomfördes under januari-april 2016 och databaserna 
Medline, Cinahl och PsycINFO användes. Medline är producerad av National Library of Medicine och 
innehåller referenser till vetenskapliga tidskrifter inom medicin, omvårdnad, odontologi, 
veterinärmedicin samt hälso- och sjukvårdsadministration. Cinahl är en förkortning av ”Cumulative 
Index to Nursing and Allied Health Literature” och innehåller främst omvårdnadsvetenskapliga 
referenser till vetenskapliga artiklar som berör omvårdnad, tandvård, nutrition och sjukgymnastik. 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). PsycINFO är en avdelning under American Psychological 
Association (APA) och innehåller internationell litteratur i psykologi och närliggande discipliner, 
såsom psykiatri, utbildning, näringsliv, medicin, omvårdnad, farmakologi, juridik, lingvistik och 
socialt arbete (ProQuest LLC., 2016). 
 
Databasernas ämnesord/tesaurus termer och underordnade termer användes, det vill säga MeSH-
termer i Medline, Headings i Cinahl och Psychological Index Terms i PsycINFO. Ämnesorden 
preoperative, perioperative, anxiety och music användes.  Detta gjordes för att öka kvaliteten på 
sökningen (Östlundh,2012), men eftersom resultatet inte var tillräckligt stort gjordes även en 
fritextsökning i vardera databas. Sökord som användes i fritextsökningen var: preoperative, 
perioperative, anxiety, music och intervention (Bilaga 1). Den booleska operatören AND användes för 
sökningar med kombinerade sökord. Även en manuell sökning (Östlundh,2012) gjordes utifrån 
referenslistor i övriga artiklar. 
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Följande inklusionskriterier användes; engelska artiklar; artiklar som publicerats mellan 2008-2016; 
artiklar med tillgängligt abstract; genomgått peer-review; artiklar med kvantitativ ansats samt att 
åldern på deltagarna i studierna skulle vara 18 år eller mer. Inklusionskriterierna sattes utifrån 
studiens syfte. Som exklusionskriterier definierades följande; artiklar baserade på studier utan 
inhämtat godkännande hos etikprövningsnämnd/kommitté; reviewartiklar; artiklar med  mindre än 6 
(av totalt 7) frågor besvarade med ”Ja” i Del II (kvalitetsfrågor) av Högskolan i Jönköpings 
granskningsmall för kvantitativa studier, Bilaga 2. Artiklar där abstract passade in på syftet men där 
fulltext saknades i databaserna söktes manuellt utanför databaserna vilket resulterade i ytterligare 2 
artiklar. Den manuella sökningen gjord utifrån referenslistor i övriga artiklar gav 1 ytterligare artikel 
till resultatet. 
 
Sökningarna resulterade i 11  artiklar som lästes i sin helhet varav 10 artiklar uppfyllde studiens syfte. 
Dessa artiklar kvalitetsgranskades utifrån Högskolan i Jönköpings granskningsmall för kvantitativa 
studier. Resultatet av kvalitetsgranskningen presenteras i separat kolumn i Bilaga 3, Artikelmatris.  En 
artikel uppfyllde inte kvalitetskraven och uteslöts från analysen vilket resulterade i 9 artiklar till 
resultatet.  

Dataanalys 
Artiklar som ingick i resultatet analyserades enligt de tre steg som beskrivs i Fribergs (2012a) modell.  
Artiklarna lästes upprepade gånger, först enskilt av respektive författare, och därefter gemensamt. 
Detta för att få en helhetsbild och samsyn gällande innehållet i artiklarna. Sammanfattning av 
respektive studie presenteras i artikelmatrisen i Bilaga 3. Nästa steg var att identifiera likheter och 
skillnader utifrån artiklarnas upplägg, metodologiska tillvägagångssätt samt patient demografi och typ 
av musikintervention, se Tabell 1. Därefter identifierades likheter och skillnader även vad gäller 
artiklarnas resultat av de effektvariabler som använts för att mäta ångest och oro, se Tabell 2. Här 
delades resultaten in i två grupper; subjektiva respektive objektiva variabler. Subjektiva variabler 
inkluderade variabler som baserades på patienten egen bedömning, där data insamlade via 
skattningsskalor/frågeformulär. Objektiva variabler baserades på observerbara data såsom blodtryck, 
andningsfrekvens etc.  I sista steget arbetades en beskrivande sammanställning fram genom att 
presentera identifierade likheter och skillnader både i tabell och i text.   

Forskningsetiska överväganden 
Enligt ”Lagen om etikprövning av forskning som avser människor” i Sverige (SFS 2003:460) får 
forskning godkännas av Etikprövningsnämnden (EPN) ”bara om de risker som den kan medföra för 
forskningspersoners hälsa, säkerhet och personliga integritet uppvägs av dess vetenskapliga värde”.  
Syftet med lagstiftningen  är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid 
forskning. Samma gäller i övriga delar av världen utifrån Helsingforsdeklarationen (2013). Att 
studierna har ett godkännande från etikprövningsnämnd/kommitté ger således en indikation om att 
deltagarnas rättigheter har blivit tillgodosedda och därför har endast vetenskapliga artiklar där detta 
anges inkluderats i litteraturöversikten. Detta kontrollerades som en specifik del av 
kvalitetsgranskningen under urvalsprocessen. Ingen artikel exkluderades pga. av detta kriterium då 
alla artiklar uppfyllde detta krav. 
 
Samtliga artiklar är publicerade i vetenskapliga tidskrifter vilket också innebär att de genomgått 
kvalitetsgranskning innan publicering, s.k. peer-review. Även här ingår en etisk bedömning av 
artiklarna och genomgången peer-review sattes därför upp som ett inklusionskriterium.  Alla artiklar 
som uppfyllde den aktuella litteraturöversiktens syfte, uppsatta inklusions- och exklusionskriterier 
inkluderades i analysen. Då ingen av författarna hade tidigare erfarenhet av musikintervention i 
vården fanns ingen förförståelse och således ingen tes som påverkat tolkningen av resultatet.  

Resultat 

Totalt nio artiklar (Arslan, Özer & Özyurt, 2008; Binns-Turner, Wilson, Pryor, Boyd & Prickett, 2011; 
Bringman et al., 2009; J. Kushnir, Friedman, Ehrenfeld & T. Kushnir, 2012; Labrague & McEnroe-
Petitte, 2016; Lee et al., 2012; Lee, Chao, Yiin, Chiang & Chao, 2011; Ni et al., 2012; Thompson, Moe & 
Lewis, 2014) baserade på kvantitativa studier och publicerade mellan 2008 och 2016, ingår i 
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resultatet, se Bilaga 3. Studiernas design och genomförande varierade med avseende på antal 
deltagare, gruppindelning, demografi och hur musikinterventionen genomförts (se Tabell 1).  

Studiernas design och genomförande 

Design 
I de nio studier (Arslan et al., 2008; Binns-Turner et al., 2011; Bringman et al., 2009; Kushnir et al., 
2012; Labrague & McEnroe-Petitte, 2016; Lee et al., 2012; Lee et al., 2011; Ni, Tsai, Lee, Kao & Chen, 
2012; Thompson et al., 2014)  som ingår i översikten har totalt 1239 patienter ingått. Storleken på 
studierna i avseende på patientantal varierade från 30 upp till 336 patienter. Sex av artiklarna (; 
Binns-Turner et al., 2011; Bringman et al., 2009; Kushnir et al., 2012; Lee et al., 2012; Lee et al., 2011; 
Ni et al., 2012)  bygger på randomiserade kontrollerade studier (RCT) och tre (Arslan et al., 2008, 
Labrague & McEnroe-Petitte, 2016; Thompson et al., 2014)  bygger på studier med kvasiexperimentell 
design (QED).  En RCT studie anses ha den starkaste beviskraften då effekten av en intervention mäts 
genom jämförelse mellan interventionsgruppen (IG), dvs den grupp som varit föremål för åtgärden, 
och en kontrollgrupp (KG) som inte fått samma intervention. Deltagarna fördelas slumpmässigt, enligt 
ett på förväg bestämt randomiseringsschema, till de två grupperna (Segesten, 2012).  I de studier QED 
studier som ingår i översikten har man, istället för att slumpmässigt fördela patienterna till respektive 
behandling, gjort ett s.k. bekvämlighetsurval. I studien av Thompson et al. (2014) delades tex 
patienterna in i respektive grupp beroende på tillgång på personal som kunde genomföra 
musikinterventionen och i studien av Arslan et al. (2008) genomfördes musikinterventionen under 
vissa bestämda veckodagar. QED studier anses ha den näst högsta beviskraften. Här beskrivs icke-
interventionsgruppen som jämförelsegrupp (JG) istället för kontrollgrupp (Segesten, 2012). 

Mätmetoder för utvärdering av ångest 
Följande mätmetoder har använts i de granskade artiklarna för att mäta patienternas nivå av ångest 
och oro.  

Subjektiva mätmetoder 
State-Trait Anxiety Inventory - STAI 
State Trait Anxiety Inventory (STAI) är ett välanvänt mått på ångest som funnits sedan 1970 och 
utvecklades av Charles D Spielberger tillsammans med Richard L. Gorsuch, Peter R. Vagg, Gerald A. 
Jacobs och Robert Lushene. Testet består av 2 delar, state (STAI-S) och trait (STAI-T), med 20 stycken 
påståenden per del om en individs känslor för ångest och oro. State avser ångestnivå just nu i detta 
ögonblick, och trait avser den svarandes ångestbenägenhet. Påståendena är positivt och negativt 
formulerade. Varje påstående har 4 stycken olika svarsalternativ i skalorna: ”instämmer inte alls”, 
”instämmer något”, ” instämmer en hel del” och ” instämmer väldigt mycket”. Ju högre poäng som 
anges, desto högre mått på ångest. De positivt formulerade påståendena har omvänt poängsystem, 
alltså om siffran 4 ringas in så omvänds detta och blir till siffran 1 istället i beräkningen (Julian, 2011). 

Visuell analog skala - VAS 
Den visuella analoga skalan, VAS skalan, är en linje, vanligtvis 10 cm lång, med varje ändpunkt tydligt 
angivna. Patienten graderar sin ångest längs en vertikal eller horisontell linje genom att markera 
aktuell ångestintensitet mellan 0 (ingen ångest) och 10 (värsta tänkbara ångest). Eftersom linjen är en 
bestämd längd, ofta exakt 100 mm, kan en mätning göras av avståndet från ena änden av linjen till 
markeringen som patienten angett. Detta ger en kvantitativ variabel som kan sättas in i statistiska 
beräkningar.  (Cox & Davison, 2005) 

Övriga självskattningsskalor 
Mood State Scale (MSS) är en skala som innehåller 11 delar, 6 representerar positiva humörstillstånd 
(glad, nöjd, avslappnad, energisk, självsäker, entusiastisk) och 5 representerar negativa tillstånd 
(deprimerad, ängslig, orolig, ensam, olycklig). De svarande skattar sin stämning på en 7-gradig skala 
(från "inte alls" till 7 "mycket") (Zautra, Berkhof & Nicolson, 2002). 
 
Perceived Threat of Surgery Scale (PToSS) är en 10-gradig skala som syftar till att ge en uppfattning 
om patientens ”uppfattad fara med operationen”. Svaren ges på en 5-gradig skala som sträcker sig från 
1 ("inte alls") till 5 ("mycket"). Exempel på påståenden: "Jag är rädd att jag kommer att känna smärta 
under operationen"; "Denna operation är farligare för mig än för andra kvinnor" (Kushnir, 2012). 
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Objektiva mätmetoder 
Hjärtfrekvensvariabilitet  
Hjärtfrekvensvariabilitet (Heart Rate Variability, HRV) är ett mått på intervallen mellan två 
efterföljande hjärtslag, där det normala tillståndet att två hjärtslag efter varandra varierar. När 
intervallen mellan hjärtslagen varierar för mycket uppstår oönskad arytmi. Om intervallen istället 
uppvisar för låg HRV kan detta också vara tecken på ohälsa eller sjukdom. HRV kan användas som 
indirekt mått på den autonoma nervfunktionen och speglar balansen mellan sympatisk och 
parasympatisk aktivitet i det autonoma nervsystemet där sympatisk överaktivitet indikerar någon form 
av stress (Rajendra Acharya, Paul Joseph, Kannathal, Lim & Suri, 2006).  

Övriga objektiva mätmetoder 
Övriga objektiva mätmetoder som användes i studierna associeras alla med tecken på sympatisk 
stimulering (Bradt et al. 2013). Dessa mätmetoder var andningsfrekvens (AF), hjärtfrekvens (HF), 
blodtryck (BT) och medelartärtryck (MAP). 

Demografi 
Genomsnittsålder på patienterna är angivet i sju (Binns-Turner et al., 2011; Bringman et al., 2009; 
Kushnir et al., 2012; Labrague & McEnroe-Petitte, 2016; Lee et al., 2012; Ni et al., 2012; Thompson et 
al., 2014)  av de nio artiklarna och varierade från 32 till 57 år. För de två studier där snittålder ej är 
angivet inkluderades patienter mellan 18-65 år respektive 20-65 år (Arslan et al., 2008; Lee et al., 
2011)  . Fyra av studierna    inkluderade både kvinnor och män(Bringman et al., 2009; Lee et al., 2012; 
Lee et al., 2011; Ni et al., 2012), tre studier genomfördes på enbart kvinnor (Binns-Turner et al., 2011; 
Kushnir et al., 2012; Labrague & McEnroe-Petitte, 2016) och en studie på enbart män (Arslan et al., 
2008).  
 
Alla studier har påbörjats när patienterna befunnit sig i väntrummet inför operation, d.v.s. den  
preoperativa perioden. Fyra av studierna (Arslan et al., 2008; Binns-Turner et al., 2011; Kushnir et al., 
2012; Labrague & McEnroe-Petitte, 2016) har inriktat sig på enbart en typ av kirurgi, dvs urogenital 
kirurgi, mastektomi, kejsarsnitt eller gynekologisk kirurgi, medan fem av studierna (Bringman et al., 
2009; Lee et al., 2012; Lee et al., 2011; Ni et al., 2012; Thompson et al., 2014) inkluderat patienter som 
stått inför olika typer av planerad kirurgi.  De studier som inkluderat patienter som väntat på olika 
typer av planerad kirurgi har omfattat bl.a. neurokirurgi, gynekologisk, obstetrisk, generell, plastik, 
kardiovaskulär, ortopedisk och urologisk kirurgi. En av dessa studier har enbart inkluderat lättare 
kirurgiska ingrepp, s.k. dagkirurgi patienter. Ytterligare demografiska bakgrundsdata, av vikt för den 
aktuella studien, såsom tex civilstånd, tidigare genomgången kirurgi, utbildning etc. samlades in i 
studierna. Ingen av studierna i översikten visade på signifikanta skillnader mellan IG och KG/JG vad 
gäller demografiska bakgrundsparametrar förutom i studien gjord av Kushnir et al., (2012) där KG 
hade en signifikant skillnad i ”fler antal tidigare förlossningar”.     

Intervention 
I sex (Arslan et al., 2008; Binns-Turner et al., 2011; Bringman et al., 2009; Kushnir et al., 2012; 
Labrague & McEnroe-Petitte, 2016; Lee et al., 2012) av studierna fick patienterna själva välja musik 
utifrån ett antal förinspelade låtlistor med olika typer av musik, såsom klassisk, pop, folkmusik, 
country, new age etc. (se Tabell 1). I fyra av studierna (Bringman et al., 2009; Labrague & McEnroe-
Petitte, 2016; Lee et al., 2012; Lee et al., 2011) anges att musiken haft ett tempo av 60-80 takter/min 
men för övriga är detta inte specificerat. Dock har man även i övriga studier angett att musiken var 
lugn/lättlyssnad/långsam.  I två av studierna (Lee et al., 2012; Lee et al., 2011) har man standardiserat 
volymen till 50-55 dB och i två studier (Binns-Turner et al., 2011; Labrague & McEnroe-Petitte, 2016) 
en maxvolym satts till 60 respektive 70 dB. 
 
Sju av studierna (Arslan et al., 2008; Binns-Turner et al., 2011; Bringman et al., 2009; Kushnir et al., 
2012; Labrague & McEnroe-Petitte, 2016; Lee et al., 2012; Ni et al., 2012) administrerade musiken via 
bärbar musikspelare med hörlurar och i en studie (Thompson et al., 2014) användes en TV-apparat i 
väntrummet som utrustning för att administrera musiken. En av studierna (Lee et al., 2011)  
undersökte eventuella skillnader mellan olika sätt att administrera musiken och där användes bärbar 
musikspelare med hörlurar i en av interventionsgrupperna (IG1) och högtalare i väntrummet i den 
andra interventionsgruppen (IG2). I alla studier utom en pågick interventionen mellan 10 och 60 min. 
I denna studie (Binns-Turner et al., 2011)  pågick interventionen under hela den perioperativa 
perioden. Sammanställning över  studiernas design ,demografi och intervention  återfinns i Tabell 1.  
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Tabell 1. Studiernas design och genomförande 
 Design Demografi Intervention 
Studie  Storlek 

(n) 
Grupp-
indelning 

Ålder (år) Kön Kirurgi Typ av musik Utrustning Varaktighet Tempo 
Volym 

Arslan et al., 
2008 

64 
IG: 32 
KG:32 

QED 
 

18-65 Män Urogenital 
kirurgi 

Val mellan olika 
genre av inspelad 
Turkisk musik 
(klassisk, folkmusik, 
konstnärlig, pop) 

Bärbar 
kassettspelare 
med hörlurar. 

30 min 
preoperativt 

Ej 
specificerat 

Binns-
Turner et al., 
2011 

30 
IG: 15 
KG: 15 

RCT 
 

42-70 
Snitt: 57 

Kvinnor Mastektomi Val mellan 4 olika 
genre av inspelad 
musik (klassisk, 
”lättsmält”, 
”inspirerande” eller 
new age) 

Bärbar 
musikspelare 
(Apple iPod)  
med hörlurar. 

Perioperativt 
(Pre-, intra-, 
postoperativt) 

Tempo ej 
specificerat 
Max 70 dB 

Bringman et 
al., 2009 

336 
IG1: 177 
IG2: 159 

RCT >18 år 
Snitt: 49 
(IG1) 
51 (IG2) 

Kvinnor 
och män 

Planerad 
kirurgi 

Val mellan 5 olika 
genre av 
instrumentell musik 
(lugn jazz, klassisk, 
lugn film/pop musik, 
naturljud etc.) 

Bärbar 
musikspelare 
(CD spelare) 
med hörlurar 

>60 min 60-80 
takter/min 
Volym enl. 
patientens 
val. 
 

Kushnir et 
al., 2012 

60 
IG: 28 
KG:32 

RCT 
 

Snitt: 32 Kvinnor Kejsarsnitt Val mellan 3 olika 
genre av inspelad 
musik. 

Bärbar 
musikspelare 
(Discman) med 
hörlurar 

40 min 
preoperativt 

Ej 
specificerat 

Labrague & 
McEnroe-
Petitte, 2016 

97 
IG: 48 
JG: 49 
 

QED 
 

Snitt: 42 Kvinnor Gynekologisk 
kirurgi 

Val mellan 3 olika 
genre av musik 
(klassisk, country, 
naturljud) 

Bärbar 
musikspelare 
(MP3-spelare) 
med hörlurar 

20 min 
preoperativt 

60-80 
takter/min 
Max 60 dB 
 

Lee et al., 
2012 

161 
IG: 82 
KG: 79 

RCT Snitt: 50 Kvinnor 
och män 

Planerad 
kirurgi 

Val mellan 5 olika 
genre av musik 
(lättlyssnad musik 
såsom folk-, 
popmusik) 

Bärbar 
musikspelare 
(MP3-spelare) 
med hörlurar 

10 min 
preoperativt 

60-80 
takter/min 
50-55 dB 
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 Design Demografi Intervention 
Studie  Storlek 

(n) 
Grupp-
indelning 

Ålder (år) Kön Kirurgi Typ av musik Utrustning Varaktighet Tempo 
Volym 

Lee et al., 
2011 

180 
IG1: 56 
IG2: 66 
KG: 58 

RCT 20-65 Kvinnor 
och män 

Planerad 
kirurgi 

Förutbestämd musik. IG1: Bärbar 
musikspelare 
(MP3- el CD 
spelare) med 
hörlurar 
IG2: Högtalare 
i väntrum. 

IG1: 10 min 
IG2: Tiden i 
väntsal innan 
operation. 

60-80 
takter/min 
50-55 dB 

Ni et al., 
2012 

174 
IG: 87 
KG: 87 

RCT 18-65 
Snitt: 41 

Kvinnor 
och män 

Dagkirurgi Förutbestämd musik 
bestående av 
långsamma ballader. 

Bärbar 
musikspelare 
(CD-spelare) 
med hörlurar 

20 min Ej 
specificerat 

Thompson et 
al., 2014 

137 
IG: 73 
JG: 64 

QED 
 

>18 år 
Snitt: 55 
(IG) 
49 (KG) 

Kvinnor 
och män 

Planerad 
kirurgi 

Förutbestämd 
instrumentell musik. 

TV i väntrum. 30-60 min Ej 
specificerat 

RCT=Randomiserad kontrollerad studie (Randomised Controlled Trial), QED=Studie med kvasi-experimentell design (Quasi-Experimental Design), 
IG=Interventionsgrupp, KG=Kontrollgrupp, JG=Jämförelsegrupp, CD=Compact Disc, MP3= MPEG-1 Layer III 
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Effekter av musikintervention 
Samtliga studier visade statistiskt signifikant positiv effekt på patientens subjektiva upplevelse av 
ångest och oro i den preoperativa miljön oavsett skillnader i musikinterventionens genomförande. De 
objektiva parametrarna för ångest och oro visade däremot inga entydiga effekter på patienter som fick 
lyssna på musik.  
 
Effekten av musik som åtgärd vid preoperativ ångest och oro har utvärderats men hjälp av olika 
mätmetoder som varierar mellan studierna. De mätmetoder som använts består dels av subjektiva 
metoder, såsom självskattningsskalor, och objektiva metoder såsom tex blodtryck, hjärtfrekvens och 
andningsfrekvens. Resultatet av effektvariablerna har i översikten delats in i dessa två kategorier, d.v.s. 
subjektiva och objektiva variabler. En sammanställning av studiernas effektvariabler inklusive påvisad 
signifikans för respektive variabel återfinns i Tabell 2.  Alla studier har en signifikansnivå satt till 
p<0,05. Ingen av studierna visar signifikant skillnad i skattad ångestnivå innan försöket 
(baslinjevärde) mellan IG och KG/JG förutom i studien gjord av Kushnir et al. (2012) där KG skattade 
statistiskt signifikant högre värden för negativa känslor innan försöket jämfört med IG.  

Subjektiva effektvariabler 

State-Trait Anxiety Inventory 
Fem av studierna (Arslan et al., 2008; Binns-Turner et al., 2011; Bringman et al., 2009; Labrague & 
McEnroe-Petitte, 2016; Ni et al., 2012) har använt STAI för att mäta ångest och oro före och efter 
försöket. Fyra av dessa (Arslan et al., 2008; Binns-Turner et al., 2011; Bringman et al., 2009; Labrague 
& McEnroe-Petitte, 2016) har enbart använt de 20 frågor som tillhör till STAI-S. Statistisk signifikans 
visades både vad gäller minskning av ångestnivå skattad efter försöket jämfört med innan inom IG 
respektive KG och i skillnader mellan grupperna. I tre av studierna (Arslan et al., 2008; Binns-Turner 
et al., 2011; Labrague & McEnroe-Petitte, 2016)  visade KG en signifikant ökning i skattad ångestnivå 
efter försöket jämfört med innan försöket.   

Visuell analog skala 
Tre av studierna (Lee et al., 2012; Lee et al., 2011; Thompson et al., 2014) använder VAS för att 
utvärdera effekten av musik på ångest och oro varav två studier (Lee et al., 2012; Thompson et al., 
2014) jämför ångestnivån skattad av patienterna innan försöket med nivån skattad efter försöket.  
Båda studierna visar signifikant större minskning av ångestnivå i IG jämfört med KG/JG.  Den tredje 
studien (Lee et al., 2011) saknar mätvärden innan försöket pga. av att musiken i IG2 (högtalare i 
väntrum) spelades kontinuerligt under hela dagen och därav spelades redan när patienterna anlände 
till rummet. Minskningen av ångestnivån innan och efter försöket gick därför inte att undersöka. Alla 
studierna visar dock signifikant lägre ångestnivå i IG jämfört med KG/JG  efter försöket.  

Övriga självskattningsskalor 
I studien av Kushnir et al. (2012) används skalorna Mood State Scale (MSS) och Perceived Threat of 
Surgery Scale (PToSS) för att utvärdera effekten av musik som åtgärd för att hjälpa patienterna att 
hantera sin preoperativa ångest och oro. Studien visar signifikanta skillnader med ett p-värde på 
<0,001 för alla delar; positiva känslor, negativa känslor och uppfattad fara. Efter försöket visade IG på 
en ökning av positiva känslor och minskning av negativa känslor och uppfattad fara jämfört med innan 
försöket. I KG minskade de positiva känslorna och den uppfattade faran ökade medans de negativa 
känslorna förblev oförändrade jämfört med innan försöket.  

Objektiva effektvariabler 

Hjärtfrekvensvariabilitet 
Båda studierna av Lee, et al (2011, 2012) har använt HRV som ett mått på ångest och oro uppmätt före 
och efter försöket. Båda studierna visade på signifikant större ångestdämpande effekt för IG jämfört 
med KG. 

Andningsfrekvens  
Två av studierna (Kushnir et al., 2012; Labrague & McEnroe-Petitte, 2016) har använt AF och mätt 
före och efter försöket. En av studierna (Kushnir et al., 2012) visade på signifikant skillnad mellan IG 
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och KG medan den andra studien (Labrague & McEnroe-Petitte, 2016) inte visade någon skillnad 
mellan grupperna.   

Hjärtfrekvens/Puls 
Sju studier (Binns-Turner et al., 2011; Bringman et al., 2009; Kushnir et al., 2012; Labrague & 
McEnroe-Petitte, 2016; Lee et al., 2012; Lee et al., 2011; Ni et al., 2012) har mätt HF/puls men endast 
tre av dem visade på signifikant effekt.  

Blodtryck 
I fyra (Bringman et al., 2009; Kushnir et al., 2012; Labrague & McEnroe-Petitte, 2016; Ni et al., 2012) 
av studierna användes BT som en parameter. I två av studierna (Kushnir et al., 2012; Labrague & 
McEnroe-Petitte, 2016) visas signifikant effekt för sänkning av BT i IG jämfört med KG medan det i 
den tredje studien (Ni et al., 2012) inte visar någon signifikant sänkning av BT. I studien gjord av 
Kushnir et al (2012) IG var det systoliskt och diastoliskt BT lägre efter 40 min musikintervention 
medans i KG var det systoliska BT oförändrat och det diastoliska BT högre efter interventionen. I 
studien av Bringman et al. (2009) hade KG (midazolam) en signifikant lägre systoliskt BT efter 
interventionen och således hade IG (musik) inte någon signifikant effekt jämfört med KG. Ingen 
skillnad sågs i diastoliskt blodtryck. 

Medelartärtryck  
Binns-Turner et al. (2011) har valt att mäta medelartärtryck (MAP) istället för blodtryck. Reliabiliteten 
för mätmetoden testades separat innan den aktuella studien. Kvinnorna i IG visade signifikant skillnad 
i sänkning av ångestnivå från innan till efter försöket jämfört med KG med ett p-värde på 0,003. I 
tillägg visade MAP för kvinnorna i IG på en snittsänkning med 4,5 mmHg postoperativt medans 
kvinnorna i KG  visade på en snittökning av 15,1 mmHg. I studien av Bringman et al. (2009) användes 
MAP tillsammans med BT. Här hade KG (midazolam) en signifikant lägre MAP efter interventionen 
och således hade IG (musik) inte någon signifikant effekt jämfört med KG. 
 
Tabell 2. Sammanställning av påvisad signifikans utifrån studiernas effektvariabler 
 Subjektiva variabler Objektiva variabler 

STAI VAS MSS PToSS HRV AF HF/Puls BT MAP 
Arslan et al., 2008 Ja         
Binns-Turner et al., 2011 Ja      Nej  Ja 
Bringman et al., 2009 Ja      Ja Nej Nej 
Kushnir et al., 2012   Ja Ja  Ja Nej Ja  
Labrague et al., 2016 Ja     Nej Ja Ja  
Lee et al., 2012  Ja   Ja  Ja   
Lee et al., 2011  Ja   Ja  Nej   
Ni et al., 2012 Ja      Nej Nej  
Thompson et al., 2014  Ja        
Ja=Statistiskt signifikant, p<0,05; Nej=Inte statistiskt signifikant, p>0,05 
VAS=Visuell analog skala, STAI= State-Trait Anxiety Inventory, MSS=Mood State Scale, PToSS= 
Perceived Threat of Surgery Scale, HRV=Hjärtfrekvensvariabilitet, AF=Andningsfrekvens, 
HF=Hjärtfrekvens, BT=Blodtryck, MAP=Medelartärtryck 

  Diskussion 

Metoddiskussion 
En litteraturöversikt har genomförts, där artiklar med kvantitativ ansats har analyserats i syfte att 
skapa överblick över kunskapsläget. Valet att analysera artiklar med kvantitativ ansats var korrekt 
eftersom effekterna av musik som åtgärd studerades.  
 
Databaserna Medline, Cinahl och PsycINFO användes för sökningarna och de anses täcka in valt 
område väl då de omfattar vetenskapliga artiklar inom omvårdnad. PsycINFO innehåller främst 
vetenskapliga artiklar inom psykologi men även närliggande discipliner, så som omvårdnad, och 
eftersom syftet var att studera effekten på ångest och oro var det ett lämpligt komplement till Medline 
och Cinahl. Validiteten i litteraturöversikten ökar eftersom artiklar sökts i flera databaser vilket ökar 
möjligheten för fler relevanta träffar (Henricson, 2012).  
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Databassökningarna resulterade i ett begränsat antal artiklar som svarade mot översiktens syfte. Detta  
då många av artiklarna där musikens effekter inom den perioperativa vården studerats, inriktade sig 
på att utvärdera effekten på smärta alternativt effekter under den postoperativa perioden. Sökorden 
preoperative, music och anxiety användes tillsammans med den booleska operatören AND. I 
databasen Cinahl gjordes sökningar även med perioperative och intervention men då detta endast 
resulterade i dubbletter samt två respektive en ytterligare artikel där abstract lästes för att därefter 
avfärdas användes endast  en sökkombination i övriga databaser vilket kan vara en svaghet med 
analysen. En styrka med den manuella sökningen som utfördes utifrån resultatartiklarnas 
referenslistor var att det bidrog till att ytterligare en artikel inkluderades i resultatet. En risk med en 
litteraturöversikt är också att studier som inte visat någon effekt av musikinterventionen inte blir 
publicerade i lika stor grad som de studier som påvisat god effekt, trots att detta inte uppfyller kravet 
på god forskningssed (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). 
 
För att utöka antalet artiklar vidgades tidsspannet till att inkludera artiklar publicerade från 2008 
istället för 2010, vilket gav ytterligare 2 artiklar. Beslutet att begränsa sökresultatet till från 2008 
istället för från 2006 (senaste 10 åren) togs med bakgrund av att en omfattande litteraturöversikt 
(Nilsson, 2008), baserades på 42 randomiserade studier publicerade mellan 1995 och 2007, med syfte 
att studera effekterna av musik som åtgärd för perioperativ smärta, ångest och oro publicerades 
2008. Det var således intressant att undersöka om slutsatsen i denna översikt skulle bekräfta det 
Nilsson kommit fram till.  
 
Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket kan medföra en viss risk för feltolkningar vid 
översättningen till svenska. Eventuella misstolkningar kan ha påverkat resultatet och dess validitet 
(Wallgren & Henricson, 2012).  
 
I fem av studierna rapporteras inget bortfall (Arslan et al., 2008; Binns-Turner et al., 2011; Kushnir et 
al., 2012; Labrague & McEnroe-Petitte, 2016; Thompson et al. 2014), dvs. alla patienter som 
inkluderats har fullföljt studien. För fyra av studierna (Bringman et al., 2009; Lee et al., 2012; Lee et 
al., 2011; Ni et al., 2012) rapporteras ett totalt bortfall på mellan 1,1 och 13%. I tre av studierna är 
bortfallet inte lika fördelat mellan grupperna (Bringman et al., 2009; Lee et al., 2012; Lee et al., 2011), 
se Bilaga 3. Studiens kvalité och trovärdighet påverkas av graden av bortfall (Willman et al. 2011), dock 
är det ingen av  artiklarna i översikten som uppger att bortfallet varit en begränsning. Detta  då 
grupperna som ingått i analysen, trots bortfallet, inte visat på signifikanta skillnader i 
bakgrundsparametrar.  
 
Artiklarna var peer-reviewed, vilket innebär att artikeln är vetenskapligt granskad. Det är dock ingen 
garanti för att artiklarna är av god vetenskaplig kvalitet och för att säkerhetsställa detta genomfördes 
en kvalitetsgranskning med i förväg uppsatta kriterier (>6/7 frågor besvarade med Ja i Del II av 
kvalitetsgranskningsprotokollet samt att etiskt godkännande skulle finnas). Att ett etiskt 
förhållningssätt finnas dokumenterat i artiklarna som ingår i resultatet stärker, enligt Wallengren och 
Henricson (2012), det vetenskapliga värdet litteraturöversikten.  
 
En styrka i analysen är att samtliga artiklar som ingår i resultatet har lästs enskilt och därefter 
gemensamt vilket bidrar till att tolkningar kan jämföras och stärker på så sätt litteraturöversiktens 
reliabilitet. Då ingen förförståelse fanns hos någon av författarna har detta underlättat ett neutralt 
förhållningssätt till resultatet i artiklarna och inte påverkat resultat eller dataanalys, vilket kan vara en 
risk med förförståelse enl. Henricsson (2012).   
 
Under arbetets gång har författarna fått handledning, dels i grupp och dels individuellt, lett av erfaren 
lärare inom området med kunskap inom forskningsmetodik vilket stärkt litteraturöversiktens 
trovärdighet (Henricson, 2012).   

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att beskriva effekter av musik som åtgärd vid preoperativ ångest och oro. Alla 
studier i litteraturöversikten visade positiva effekter på att minska patientens subjektiva upplevelse av 
ångest och oro i den preoperativa miljön, oavsett skillnader i musikinterventionens genomförande.  
Detta stämmer väl med Florence Nightingales teori där estetiken, miljön inklusive ljudmiljön, runt 
patienten är betydelsefull för tillfrisknande och välbefinnande (Nightingale, 1993). De objektiva 
parametrarna för ångest och oro visade däremot inga entydiga effekter på patienter som fick lyssna på 
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musik. Resultaten bekräftas av tidigare forskning inom området (Bradt,2013; McCaffrey & Locsin, 
2002; Nilsson, 2008; Pittman & Kridli, 2011 ).   
 
Det fanns stor variation i demografi och genomförande mellan studierna. Antalet patienter sträcker sig 
från 30 till 336 deltagare. Tre av de nio studierna använde ett urval på mindre än 65 patienter 
bestående av enbart manliga och / eller enbart kvinnliga deltagare. Till exempel, Binns-Turner et al., 
(2011) studerade 30 kvinnor som skulle genomgå mastektomi. Arslan et al. (2008) studerade 64 
turkiska män som genomgick urogenital kirurgi. I den tredje studien, Kushnir et al., (2012) studerades 
60 kvinnor inför kejsarsnitt. Alla dessa studier uppgav att deras urval begränsade generaliserbarheten 
av resultaten. 
 
Alla studier har använt en självskattningsskala för att mäta patienternas upplevda nivå av ångest och 
oro. Oavsett vilken skala som använts har interventionen resulterat i statistiskt signifikant minskning 
av patienternas subjektiva upplevelse av ångest och oro i IG jämfört med KG/JG. Resultaten stämmer 
väl med tidigare forskning (Bradt,2013; McCaffrey & Locsin, 2002; Nilsson, 2008; Pittman & Kridli, 
2011). Alla skalor som använts i studierna, dvs STAI, VAS, Mood State Scale och Perceived Threat of 
Surgery Scale, har god reliabilitet och validitet (Julian, 2011;  Kindler et al., 2000; Kushnir et al. 2012) 
vilket stärker reliabiliteten av resultatet i översikten.  
 
Det är sedan länge säkerställt att tillräckligt kraftig ångest och stress orsakar aktivering av det 
sympatiska nervsystemet (Bradt et al. 2013; Ebirim & Tobin, 2010) vilket leder till ökad 
hjärtfrekvensens, högre blodtryck samt större hjärtminutvolym (Bally, Campbell, Chesnick & Tranmer, 
2003). Trots detta visar utvärderingen av de objektiva variablerna på motstridiga resultat, även om 
patienterna har rapporterat en upplevd sänkning av ångestnivån i alla studier. Endast  HRV visar 
genomgående på signifikant effekt i de studier där mätmetoden används. HRV används dock bara i två 
studier (Lee et al., 2011; Lee et al., 2012) genomförda av samma forskargrupp. De motstridiga 
resultaten gällande de objektiva mått som används för att mäta ångest och oro kan vara relaterad till 
typ av musik, varaktigheten av musikinterventionen, samt eventuella mediciner som patienten tagit. 
Till exempel, blodtryckssänkande medel, antiarytmika och beta-blockerare som används av patienter 
kan ha påverkat de fysiologiska effekterna på ångest och musik (Hamel, 2001). Enligt Lee et al. 
(2004), behövs mer forskning för att bestämma den optimala varaktigheten av musikinterventionen  i 
förhållande till att påvisa effekt på de fysiologiska parametrarna för ångest och oro.  
 
Typ av musik, utrustning, varaktigheten, volym och tempo verkade inte påverka effektiviteten av 
musikinterventionen. Resultaten bekräftas både av Nilssons (2008) översyn som undersökt 
användningen av musik och dess effekt på ångest och oro eller smärta, samt i en översikt gjord i syfte 
att sammanställa rekommendationer för användningen av musik som terapeutiskt intervention vid 
preoperativ ångest och oro eller smärta (The Joanna Briggs Institute, 2011).  Tidigare studier har dock 
visat att bästa resultat för dämpning av ångest och oro är klassisk instrumental musik, med ett tempo 
på 60-80 beats, en spelvolym på högst 60dB där musiken bör spelas 15-30 minuter vid preoperativ 
behandling (Nilsson, 2008). Endast en studie (Labrague & McEnroe-Petitte, 2016) har utformat 
interventionen i enlighet med dessa rekommendationer fullt ut, trots detta lyckas alla visa på positiv 
effekt på de subjektiva variablerna.    
 
Omvårdnadsåtgärder för att minska preoperativ ångest och oro omfattar inte bara ångestdämpande 
mediciner och samtal/information utan också alternativa åtgärder såsom musik (Nilsson, 2008). 
Nightingale menade också att det är sjuksköterskans ansvar att kontrollera patientens miljö/ljudmiljö 
så att en läkande process skapas (Nightingale, 1993). Musik kan användas för att skapa en helande 
miljö som kan stödja hälsa och välbefinnande. Musiken kan hjälpa patienten att stänga ute negativa 
stimuli och hjälpa till att distrahera patienten från obehagliga känslor (Nilsson, 2008; McCaffrey & 
Locsin, 2002). Enligt Nilsson (2008) är den allmänt accepterade teorin bakom musikens 
ångestreducerande effekt att musik distraherar och leder patientens uppmärksamhet bort från 
negativa stimuli, till skillnad från en bevisad biologisk effekt.  (Nilsson, 2008 Ev. kan detta förklara 
minskningen av patienternas subjektiva upplevelse av preoperativ ångest och oro, utan entydiga 
effekter på de objektiva parametrarna, såsom tex hjärtfrekvens och blodtryck. 
 
Trots att val av utrustning inte hade någon inverkan på resultatet av patienternas skattade upplevelse 
av ångest och oro, bör man diskutera om musik som används som omvårdnadsåtgärd ska 
administreras via hörlurar eller spelas fritt i rummet. Med hörlurar kan bakgrundsljud från andra 
patienter, personal, ljud från apparater etc., stängas ute på ett mer effektivt sätt. Även Nightingale 
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menade i sin teori att vistelsemiljön för patienterna och därmed sjukhusets atmosfär och klimat har en 
betydande roll för läkningsprocessen och återhämtningen. Buller skapar disharmoni i både kropp och 
sinne, och kan skapa stress samt trigga igång negativa processer i kroppen. (Nightingale, 1993).  

 Slutsatser 

Slutsats 
Musiken minskar upplevelsen av preoperativ ångest och oro, vilket framförallt ses i subjektiva mått 
och till viss del även i objektiva mått. Musik bör användas som ett icke-farmakologiskt komplement 
inom vården eftersom det är en säker metod utan kända biverkningar och med god effekt. Då musiken 
har en verkan på hela människan ges ett omvårdnadsredskap som utifrån ett helhetsperspektiv kan 
lindra patientens upplevelse av ångest och oro inför operation och bidra till en miljö runt patienten 
som leder till välbefinnande och läkande.  

Kliniska implikationer 
Kunskapsnyttan av resultatet kan tillämpas i det kliniska arbetet genom att sjuksköterskor får en 
medvetenhet om musikens fördelar. Musik kan användas som ett komplement till farmakologiska eller 
andra icke-farmakologiska åtgärder om patienten inte får tillräcklig effekt av enbart musik vid 
preoperativ ångest och oro. 

Framtida forskning 
Det är viktigt att lägga fokus på hur individen upplever effekten av musik och inte inrikta sig på de 
fysiologiska bevisen av effekt. Denna litteraturöversikt baseras på vetenskapliga artiklar med 
kvantitativ ansats men för att få ökad förståelse hur patienter upplever musikintervention behövs även 
studier med en kvalitativ ansats. Mer forskning gällande typ av musik samt dosering i form av tid, 
volym etc. behövs. Även randomiserade studier av hög kvalitet med god statistisk power (patientantal) 
kan bidra till stärkta evidens för vården att implementera musik som åtgärd i större utsträckning. För 
att implementera alternativa omvårdnadsåtgärder, såsom musik, krävs inte enbart evidens utan också 
praktiska förutsättningar. Studier i syfte att identifiera vilka förutsättningar som krävs samt eventuella 
hinder/orsaker till varför musik inte används i större utsträckning trots god evidens behövs.  
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dubblett
er 

0 0 0 0 

Cinahl 
2016-04-
07 

Preoperative 
AND music 
AND anxiety 

Peer reviewed, 
English 
language, 
published 
2008-2016, 
abstract 
available 
Expander: 
Search within 
full text 

161 161 (30 
dubblett
er) 

2 0 0 0 

Manuell 
sökning 

Ej 
applicerbart.
* 

Ej 
applicerbart.* 

3 3 3 2 1 1 

*Sökning gjord på artikeltitel  identifierad via referenslista i annan artikel 
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Bilaga 2, Kvalitetsgranskningsprotokoll 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 
 
Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  
 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är   Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete?  Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?   Ja   Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt granskning. Vid Nej på 
någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 
Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  
(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 
Beskrivs statistiska metoder/analys?  Ja   Nej  
Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 
Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/   Ja   Nej 
ställningstagande?  
Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i diskussionen?
    Ja   Nej  
Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?   
      
    Ja   Nej  
Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvudfynden i diskussionen? 
    Ja   Nej  
 
 
 
 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
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Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
 
 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 
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Bilaga 3, Artikelmatris 

Artikel nummer 
Författare, 
Tidsskrift  
Land, År 

Titel Syfte  Design  Resultat Kvalitet1 

Arslan S; Özer N; 
Özyurt F 
 
Australian Journal 
Of Advanced 
Nursing 
 
Turkey 
 
2008 
 
 

Effect of music on 
preoperative anxiety in 
men undergoing 
urogenital surgery 

Att undersöka effekten av 
musik som åtgärd på 
preoperativa ångestnivåer 
hos turkiska män inför 
urogenital kirurgi. 

Kvasiexperimentell 
design.  
Totalt 64 patienter mellan 
18 och 65 år ingick i 
studien, varav 32 i IG och 
32 i KG.  KG fick 
rutinmässig preoperativ 
vård medan IG lyssnade 
på sitt eget val av 
musik i 30 minuter i sitt 
rum medan de väntade på 
kirurgi. 
Ångestnivån mättes med 
hjälp av STAI-S före och 
efter att patienten lyssnat 
på musik i 30 minuter.  

Alla patienter fullföljde 
studien. Skillnaden i 
medelvärden för 
ångestnivån  mellan 
grupperna var statistiskt 
signifikant. Detta stödjer 
användningen av musik 
som en 
omvårdnadsåtgärd vid 
preoperativ ångest och 
oro hos patienter som 
genomgår urogenital 
kirurgi.  

Antal frågor 
besvarade med JA  
Del I: 4/4 
Del II: 7/7 
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Artikel nummer 
Författare, 
Tidsskrift  
Land, År 

Titel Syfte  Design  Resultat Kvalitet1 

Binns-Turner, P G.; 
Wilson, L L; Pryor, E 
R.; Boyd, G L.; 
Prickett, C A 
 
AANA Journal 
 
USA 
 
2011 

Perioperative Music and 
Its Effects on Anxiety, 
Hemodynamics, and Pain 
in Women Undergoing 
Mastectomy. 

Att utvärdera effekterna 
av musik som 
perioperativ intervention 
på förändringar i MAP, 
HF, ångest och smärta 
hos kvinnor med 
bröstcancer som 
genomgår mastektomi. 

Studien genomfördes med 
en kvasiexperimentell 
design där 30 kvinnor 
med bröstcancer och 
planerad mastektomi 
slumpmässigt delades in i 
två grupper, JG och IG,. 
IG lyssnade på musik 
under hela den 
perioperativa perioden 
och JG fick 
standardbehandling utan 
musik. MAP, HF, ångest 
och smärta mättes pre- 
och postoperativt, där 
ångest skattades med 
hjälp av STAI-S och 
smärta med hjälp av VAS.  

Alla patienter fullföljde 
studien.  IG visade på en 
större 
minskning av MAP och 
ångest samt 
rapporterade mindre 
smärta under 
mätperioden jämfört 
med kvinnor i JG. IG 
visade däremot inte 
någon signifikant 
minskning av HF 
jämfört med kvinnor i 
JG. 

Antal frågor 
besvarade med JA  
Del I: 4/4 
Del II: 7/7 
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Artikel nummer 
Författare, 
Tidsskrift  
Land, År 

Titel Syfte  Design  Resultat Kvalitet1 

Bringman, H., 
Giesecke, K., Thörne, 
A., & Bringman 
 
Acta 
Anaesthesiologica 
Scandinavia 
 
Sverige 
 
2009 

Relaxing music as pre-
medication before 
surgery: a randomised 
controlled trial 

Att utvärdera om 
avslappnande musik har 
större ångestdämpande 
effekt än Midazolam vid 
preoperativ ångest och 
oro. 
 

Randomiserad 
kontrollerad studie.   
Totalt 372 patienter med 
en ålder över 18 år som 
väntade på operation 
randomiserades.  36 
patienter exkluderades 
innan interventionen 
startade. 177 patienter 
ingick i IG1 (musik) och 
159 patienter i IG2 (oralt 
midazolam).  Ångestnivån 
mättes med hjälp av 
STAI-S före och efter 
interventionen och 
minskningen i respektive 
grupp jämfördes sedan.   

Alla patienter i IG1 
fullföljde studien. Nio av 
patienterna i IG2 (5,7%) 
avslutade i förtid pga. av 
att de var för sederade 
för att fylla i STAI.   
Totala bortfallet var 
2,7%. Sänkningen i 
STAI-S  poäng var 
signifikant större i 
musikgruppen jämfört 
med midazolam 
gruppen. Avslappnande 
musik minskade alltså 
nivån av preoperativ 
ångest och oro i större 
utsträckning än oralt 
administrerat 
midazolam och helt utan 
biverkningar. 

Antal frågor 
besvarade med JA  
Del I: 4/4 
Del II: 7/7 
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Artikel nummer 
Författare, 
Tidsskrift  
Land, År 

Titel Syfte  Design  Resultat Kvalitet1 

Kushnir, J; 
Friedman, A; 
Ehrenfeld, M; 
Kushnir, T 
 
Issues In Perinatal 
Care 
 
Israel 
 
2012 

Coping with Preoperative 
Anxiety in Cesarean 
Section: Physiological, 
Cognitive, and Emotional 
Effects of Listening to 
Favorite Music 

Att utvärdera effekten av 
att lyssna på utvald 
musik i väntan på ett 
kejsarsnitt på; 
emotionella reaktioner, 
kognitiv upplevelse av hot 
med kirurgin, och 
stressrelaterade 
fysiologiska reaktioner. 

Randomiserad, 
kontrollerad studie. Totalt 
60 friska kvinnor som 
väntade på kejsarsnitt pga 
medicinska skäl 
randomiserades till IG 
eller KG. IG fick lyssna till 
på förhand utvald 
favoritmusik under 40 
minuter, och KG väntade 
utan musik. 
Sinnesstämning, känsla 
av hot, HF, BT och AF  
mättes före och efter 
försöket. 

Alla patienter fullföljde 
studien. IG visade 
signifikant ökning av 
positiva känslor samt 
signifikant minskning av 
negativa känslor och 
känsla av hot jämfört 
med KG  som uppvisade 
en minskning av 
positiva känslor, en 
ökad känsla av hot och 
hade ingen förändring i 
negativa känslor. IG 
visade en signifikant 
sänkning av det 
systoliska BT jämfört 
med en signifikant 
ökning av diastoliskt BT 
och AF i KG. 

Antal frågor 
besvarade med JA  
Del I: 4/4 
Del II: 6/7 

Labrague, L J;  
McEnroe-Petitte, D 
M 
 
Clinical Nursing 
Research 
 
Philippines, USA 
 
2016 

Influence of Music on 
Preoperative Anxiety and 
Physiologic Parameters in 
Women Undergoing 
Gynecologic Surgery. 

Att utvärdera effekten av 
musik som åtgärd för 
ångestnivåer och 
fysiologiska parametrar 
hos kvinnor som 
genomgår gynekologisk 
kirurgi. 

Icke-randomiserad studie 
med experimentell design. 
Totalt 97 kvinnor som 
planerades genomgå 
gynekologisk kirurgi 
ingick i studien. 49 
tilldelades KG (ingen 
musik) och 48 tilldelades 
IG (musik). Preoperativ 
ångest och oro mättes 
med hjälp av STAI-S. 
Även patienternas 
fysiologiska parametrar 
BT, P, och AF mättes  före 
och efter försöket. 

Alla patienter fullföljde 
studien. Kvinnor i IG 
rapporterade lägre 
STAI-poäng, systoliskt 
och diastoliskt  BT, och 
P än i KG . Studien ger 
empiriska bevis för att 
stödja användningen av 
musik under den 
preoperativa perioden 
för att minska ångest 
och oro hos kvinnor som 
genomgår gynekologisk 
kirurgi. 

Antal frågor 
besvarade med JA  
Del I: 4/4 
Del II: 7/7 
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Artikel nummer 
Författare, 
Tidsskrift  
Land, År 

Titel Syfte  Design  Resultat Kvalitet1 

Lee, K., Chao, Y., 
Yiin, J., Hsieh, H., 
Dai, W., & Chao, Y 
 
Biological Research 
For Nursing 
 
Taiwan 
 
2012 

Evidence that music 
listening reduces 
preoperative patients' 
anxiety. 

Att undersöka 
möjligheten att använda 
HF och HRV för att 
utvärdera effekten av 
musik som åtgärd för  att 
lindra patientens 
preoperativa ångest och 
oro samt att jämföra HRV 
med VAS. 

Totalt 161 patienter 
randomiserades till IG 
(n=82) eller KG (n=79). 
Interventionen bestod av 
10-minuters 
avslappnande musik via 
hörlurar. Ångestnivåer 
mättes med VAS och 
HRV. 

Sex patienter i IG avbröt 
studien i förtid (7,3%).  
Femton av patienterna i 
IG2 (19%) avslutade i 
förtid av olika 
anledningar. Totala 
bortfallet var 13%. IG 
visade signifikans på 
VAS poäng, medel HF, 
samt HFV parametrar 
medan patienterna i KG 
inte visade några 
förändringar. 
Patienternas subjektiva 
skattning av VAS 
överensstämde med de 
objektiva resultaten av 
HRV parametrar. 

Antal frågor 
besvarade med JA  
Del I: 4/4 
Del II: 6/7 
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Artikel nummer 
Författare, 
Tidsskrift  
Land, År 

Titel Syfte  Design  Resultat Kvalitet1 

Lee, K-C; Chao, Y-
H; Yiin, J-J; Chiang, 
P-Y; Chao, Y-F 
 
International 
Journal Of Nursing 
Studies 
 
Taiwan 
 
2011 

Effectiveness of different 
music-playing devices for 
reducing preoperative 
anxiety: A clinical control 
study. 

Att utvärdera den 
ångestlindrande effekten 
av musik spelad i 
högtalare jämfört med  i 
hörlurar hos patienter 
inför operation. 
 

Randomiserad, 
kontrollerad studie. Totalt 
180 patienter i åldrarna 
20 till 65 år, utan annan 
premedicinering, 
randomiserades till en av 
de tre grupperna i 
studien. De två IG 
lyssnade på instrumentell 
musik i 10 minuter via 
hörlurar (IG1) eller via 
högtalare i väntrummet 
(IG2) innan operation. 
KG lyssnade inte på 
någon musik.   Ångestnivå 
utvärderades med hjälp 
av VAS och  HRV.  

Alla patienter i IG2 
fullföljde studien.  Fem 
patienter i KG avbröt 
studien i förtid (8,6%). 
Åtta av patienterna i IG1 
(14,3%) avslutade i 
förtid av olika 
anledningar. Totala 
bortfallet var 7,2%. 
Musik som åtgärd är 
effektivt för att minska 
ångest och oro hos 
preoperativa patienter. 
Signifikans visades både 
för sänkning av VAS-
poäng samt för HF-
variabilitet i IG1 och IG2 
jämfört med KG.  Ingen 
skillnad påvisad vad 
gäller att minska 
preoperativa ångest och 
oro med hjälp av musik 
via hörlurar eller via 
högtalare i väntrummet. 

Antal frågor 
besvarade med JA  
Del I: 4/4 
Del II: 7/7 
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Artikel nummer 
Författare, 
Tidsskrift  
Land, År 

Titel Syfte  Design  Resultat Kvalitet1 

Ni, C-H; Tsai, W-H; 
Lee, L-M; Kao, C-C; 
Chen, Y-C 
 
Journal of Clinical 
Nursing  

 
Taiwan 
 
2012 

Minimising preoperative 
anxiety with music for day 
surgery patients - a 
randomised clinical trial. 

Att utvärdera effekten av 
musik som åtgärd på 
preoperativ ångest och 
oro samt hjärtfrekvens 
och blodtryck hos 
patienter som genomgår 
dagkirurgi. 

Randomiserad, 
kontrollerad studie. 
Inkluderar 174 patienter i 
åldern 18-65 som skrivits 
in på 
dagkirurgiavdelningen. 
Patienterna 
randomiserades till 
antingen 
interventionsgruppen 
(IG) (musik 
administrerad via 
hörlurar under 20 
minuter före operationen) 
eller kontrollgruppen 
(KG) (ingen musik). 
STAI-S, HF och BT mättes 
före och efter försöket.  

En patient i respektive 
grupp avbröt studien i 
förtid (1,1%).  172 
patienter (60 män och 
112 kvinnor) fullföljde 
studien. Båda grupperna 
uppvisade reducerad 
ångest och oro samt 
förbättrade värden för 
HF och BT jämfört med 
baslinjevärden. IG 
rapporterade signifikant 
lägre grad av ångest.  

Antal frågor 
besvarade med JA  
Del I: 4/4 
Del II: 7/7 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~c8h%7C%7Cjdb~~c8hjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Clinical%20Nursing%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~c8h%7C%7Cjdb~~c8hjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Clinical%20Nursing%22%7C%7Csl~~jh','');
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Artikel nummer 
Författare, 
Tidsskrift  
Land, År 

Titel Syfte  Design  Resultat Kvalitet1 

Thompson, M;  Moe, 
K; Lewis, C P 
 
Journal of radiology 
 
USA 
 
2014 
 
 

Effects of music on 
diminishing aniety 

Att utvärdera effekten av 
musik som åtgärd på 
preoperativ ångest och 
oro. 

Icke-randomiserad, 
kontrollerad studie med 
kvasiexperimentell 
design. 137 
engelsktalande patienter 
över 18 år som stod inför 
kirurgi inkluderades i 
studien. Patienterna 
delades in i två grupper 
utifrån tillgången på 
personal för att övervaka 
Interventionen.  IG (n 73) 
fick lyssna på musik 
under 30-60 minuter 
preoperativt och KG (n 
64) fick enbart 
traditionell behandling. 
Ångestnivå utvärderades 
med hjälp av VAS. 

Alla patienter fullföljde 
studien. IG hade en liten 
signifikant minskning av 
ångest vid jämförelse 
med 
KG.  Storleken på 
minskning av 
ångestnivån var 
relaterad till nivån av 
ångest innan 
interventionen, dvs ju 
högre utgångsläge desto 
större minskning 
rapporterades.  

Antal frågor 
besvarade med JA  
Del I: 4/4 
Del II: 6/7 

1. Kvalitetsgranskning utifrån Högskolan i Jönköpings granskningsmall för kvantitativa studier, bilaga 2. 
IG=Interventionsgrupp, KG=Kontrollgrupp, JG=Jämförelsegrupp, STAI-S=State-Trait Anxiety Inventory – State, VAS=Visuell analog skala, 
MAP=Medelartärtryck, HF=Hjärtfrekvens, BT=Blodtryck, AF=Andningsfrekvens, P=Puls, HRV=Hjärtfrekvensvariabilitet,  
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