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Sammanfattning 
Smärta i alla dess dimensioner är ett tillstånd av ohälsa samt ett problem som 
påverkar hela individens livsvärld. Samtidigt är musik något som alla individer har en 
subjektiv upplevelse av vad det innebär och hur kroppen och sinnet påverkas av dess 
rytm, harmoni och melodi. Studien syftade därför till att undersöka hur 
musikintervention upplevdes smärtlindrande. En litteraturstudie användes som metod 
där 11 vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats granskades. 
Resultatet delades upp genom att kodord placerades under smärtans dimensioner och 
visade att musiken påverkade individens upplevelse av smärta i samtliga dimensioner. 
Den fysiologiska dimensionen, som fokuserade på de fysiologiska orsakerna bakom 
smärtan visades påverkas starkast av musikintervention. Svagaste påverkan hade 
musiken på den sociokulturella dimensionen, som fokuserade till stor del på hur 
smärtan manifesterades på omgivningen. I resultatet framkom även att det viktigaste 
för att musikintervention skulle upplevas smärtlindrande var att attraktionskraften till 
musikstycket var tillräckligt uppskattat hos individen.  
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Abstract 

Pain in all its dimensions is a state of ill health as well as a problem that affects the 
entire life-world of the individual. At the same time, music is something that all 
individuals have a subjective experience of what it means and how the body and mind 
are affected by its rhythm, harmony and melody. Therefore the study aimed to 
investigate how music as an intervention was perceived as a relief in pain. A literature 
study was used as method, where 11 scientific articles of both qualitative and 
quantitative approach was reviewed. The result was divided by code words and placed 
under the different pain dimensions. The result demonstrated that the music affected 
the individual's experience of pain in all of the dimensions. The physiological 
dimension, which focused on the physiological causes of the pain appeared most 
strongly influenced by the music intervention. Weakest influence the music had on 
the socio-cultural dimension, which focused largely on how the pain was manifested 
in the surroundings of the individual. The results also revealed that the most important 
thing for music intervention to be perceived as reliving in pain was that the piece of 
music was sufficiently appreciated by the individual. 
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Inledning 
Alla individer har vid något tillfälle känt smärta då det är en del av livet. Förmåga att 
känna smärta är en av de starkaste impulserna människan har för att överleva 
(Norrbrink, Lund & Lundeberg, 2014) då den skyddar från skada eller hot om skada. 
Smärta behandlas traditionellt farmakologiskt vilket kan medföra biverkningar 
(Norrbrink et al. 2014). Enligt International Council of Nurses (ICN:s) etiska kod för 
sjuksköterskor ska sjuksköterskan lindra lindande (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014), men Chow och Chan (2015) visar att kunskapen hos sjuksköterskor idag är 
otillräcklig om smärtans uppkomst och fysiologi samt hur den på bästa sätt lindras. 
Alla människor har även en subjektiv upplevelse av vad musik är och innebär. Om det 
är musik i hörlurarna vid springturen, bönen för religiösa trosuppfattningar eller 
musik för barnet som ska slumra in, så omsluts människor av en oförklarlig kraft. 
Tidigare forskning behandlar vanligen en specifik typ av smärta i kombination med 
musikintervention som smärtlindrande metod (Örn, 2000). Intentionen med 
föreliggande studie är därför att beskriva smärta som helhet och hur 
musikintervention upplevs lindrande för patienten.  

Bakgrund 
Örn (2000) visar i sin artikel att musik idag används i större utsträckning som en icke 
farmakologisk behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården där den främst ger 
effekter på stresshantering och krisbearbetning. Musiken används även vid 
Alzheimersbehandling, där den hjälper patienterna att minnas bättre samt vid 
behandling av Parkinsons sjukdom, där patienterna lättare rör sig till tonerna. Örn 
(2000) menar att musiken väsentligt ökar individernas livskvalité. Hunold et al. 
(2013) visar att i första hand ges analgetika till patienter som upplever smärta och att 
biverkningar från dessa drabbar flera av patienterna. Enligt Campbell (1997) bidrar 
stark, pulserande musik till att lindra smärta och spänningar samt att ge oss energi. 

Livsvärldsfenomenologi 

Att känna smärta påverkar ofta livsvärlden hos den drabbade negativt och kan i 
längden även påverka den psykiska hälsan och leda till depression (Mimi et al. 2013). 

Ordet ”fenomen” kommer ifrån grekiskan och betyder ”Det som visar sig”. 
Fenomenologin förklarar således att något alltid är subjektivt för någon och inte är ett 
objekt utan en definition (Bengtsson, 2005). Livsvärld som begrepp beskrivs som en 
värld som människor lever i tillsammans samt förståelsen att människors livsvärld är 
unik för individen. Livsvärldsfenomenologin förklaras genom levd erfarenhet och inte 
genom intellektuella aktiviteter som; jämförelser, omdömen och slutsatser 
(Bengtsson, 2005). Livsvärldsfenomenologi utgår därför från att erfarenheter kan 
uppfattas genom att utforska objektet i vår livsvärld genom kontexter och subjektiva 
meningar (Wilson, 2014). Enligt Almerud Österberg, Berglund, Johansson och 
Leksell (2016) är en naturlig del av livsvärldsfenomenologin att se andra individer i 
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deras livsvärld för att lättare kunna förstå att den egna livsvärlden existerar. Merleau-
Ponty (2002) menar att livsvärldsperspektivet ger en förståelse för människokroppen 
som en levd kropp samtidigt som den agerar, känner och biologiskt tänker. Bengtsson 
(2005) beskriver att människan deltar i ett livslångt lärande där sjukdom kan vara ett 
tillfälle att skaffa sig kunskap samt erfarenheter om den ohälsa människan drabbats 
av. 

Smärta 
Enligt International Association for the Study of Pain (1979) beskrivs smärta som en 
obehaglig känselupplevelse som oftast orsakas av inträffad vävnadsskada eller 
upplevs som associerad med vävnadsskada. Bergh (2014) beskriver smärtan som ett 
subjektivt upplevt illabefinnande. Den beskrivs även som ett flerdimensionellt 
fenomen då den kan kopplas ihop med både emotioner och fysiologiska funktioner.  

Smärtans dimensioner  

Enligt McGuire (1992) finns det sex dimensioner av smärta; fysiologisk, sensorisk, 
affektiv, kognitiv, beteende och sociokulturell. Den fysiologiska dimensionen 
fokuserar huvudsakligen på den naturliga orsaken till smärtans uppkomst. Även 
lokalisation, när smärtan började, hur länge och vilken typ av smärta är andra 
komponenter som används i den fysiologiska dimensionen. Den sensoriska 
dimensionen handlar om hur individen faktiskt känner smärtan vilket beskrivs genom 
kvalité, intensitet samt mönster. Den affektiva dimensionen beskriver hur smärtan 
upplevs och får individen att känna sig. Smärta påverkar den drabbade genom hur den 
mår, hur den uppfattar något, dess humör m.fl. emotionella tillstånd. De affektiva 
faktorernas smärta associeras till depression, rädsla och oro. Den kognitiva 
dimensionen lyfter fram vad meningen med smärtan är genom att inkludera 
erfarenheter, tankar, åsikter, copingstrategier, attribut samt trosuppfattningar. Den 
femte dimensionen handlar om beteende och hur den ändras vid smärtans närvaro. 
Kommunikation, fysisk aktivitet, medicinering, sömn, det mellanmänskliga samspelet 
och smärtbeteenden påverkar individen i högre eller mindre grad beroende på 
smärtans intensitet. Sista dimensionen är den sociokulturella som med en bred 
utgångspunkt ser på individens upplevelse av kulturell tillhörighet, social, 
demografisk samt spirituell uppfattning och respons vid smärta. Det innefattar inte 
enbart individen som känner smärta utan även hur smärtan manifesteras hos 
omgivningen (familj och vänner) eller vårdpersonal (sjuksköterskor, läkare, 
undersköterskor) (ibid.). 

Enligt McGuire (1992) flyter dimensionerna in i varandra då de är svåra att separera 
beroende på hur smärtsituationen ser ut. Det gör på så sätt vissa dimensioner mer 
relevanta än andra.  
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Smärtans fysiologi 

Det finns fyra typer av smärta. Neuropatisk, nociceptiv, idiopatisk och psykogen. 
Smärtan kan uppstå akut, efter exempelvis operationer och akuta skador. Den kan 
även bli mer långvarig och kronisk, då den varar i mer än 3 månader efter förväntad 
läkning (Westerling, 2012). 

Bergh (2014) menar att den nociceptiva smärtan orsakas av att kroppens nociceptorer 
(smärtreceptorer) aktiveras vid vävnadsskada eller hot om vävnadsskada. 
Nociceptorerna är känsliga för allt som skadar eller hotar att skada huden, skelettet 
eller inre organ. De aktiveras vid tryck, kyla, värme men även av inflammatoriska 
ämnen som bildas i samband med vävnadsskada. Långvarig smärta gör att dessa 
smärtreceptorer blir överstimulerade och reagerar enklare på smärta, så kallad 
hyperalgesi (Westerling, 2012). Dessa smärtreceptorer utlöser smärtimpulser hos det 
centrala nervsystemet. Smärtimpulserna kan motverkas via känslor och positiva 
upplevelser som glädje och gemenskap (Westerling, 2012). Den nociceptiva smärtan 
är den vanligaste typen av smärta och uppstår vid exempelvis skador på huden och 
inflammation (Bergh 2014). Nociceptiv smärta kan delas in i somatisk och visceral 
smärta. Vid skador i huden, uppstår ytlig nociceptiv somatisk smärta och vid skador 
på skelettet eller muskler uppstår djup nociceptiv somatisk smärta. Den viscerala 
nociceptiva smärtan härstammar från kroppen inre organ (Bergh 2014). Den 
nociceptiva smärtan behandlas ofta framgångsrikt med milda smärtstillande 
(paracetamol, ibuprofen) eller opioder. (Hunold et al. 2013) 

Enligt Bergh, (2014) orsakas den neuropatiska smärtan av en direkt skada eller 
dysfunktion i nervsystemet. Denna typ av smärta kan exempelvis uppstå när nerver 
blir kapade efter exempelvis amputation men kan även uppstå vid multipel skleros 
och bältros. Den neuropatiska smärtan är mer svårbehandlad än den nociceptiva 
smärtan där både milda typer av analgetika och opioder kan ha otillräcklig effekt 
(Westerling, 2012). Idiopatisk smärta utgörs av smärta utan känd orsak, där patienten 
ofta saknar en diagnos (Bergh, 2014). Westerling (2012) menar att vid denna typ av 
smärta saknas helt en perifer patofysiologi. Bergh, (2014) skriver att psykogen smärta 
kan uppkomma vid olika psykiska sjukdomar och att 50-70% av alla patienter som 
lider av depression även besväras av denna typ av kroppsliga smärta. Manchikanti, 
Boswell, Raj och Racz (2003) menar att psykogen smärta är högst kontroversiell inom 
den medicinska vetenskapen och att dess existens ofta ifrågasätts. 

Smärtskattning 

Norrbrink, Lund och Lundeberg (2014) beskriver att eftersom smärta är en subjektiv 
upplevelse så kan den inte mätas utan enbart skattas av patienten själv. Flera 
instrument finns för att skatta smärtan och de delas in i uni- och multidimensionella. 
För att skatta en aspekt av smärtan i taget används uni-dimensionella instrument. 
Vanligtvis används då numeriska skattningsskalor som numeric rating scales (NRS) 
eller visual analogue scale (VAS), men det finns även verbal rating scale (VRS). 
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Används NRS så graderas smärtintensiteten genom att patienten väljer en siffra 
mellan 0 (ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärtan) (Norrbrink et al. 2014). Vid 
VAS graderar patienten sin smärta längs en 100 mm lång, vertikal eller horisontell, 
linje. Patienten har då hjälp av en markör för att ställa in aktuell smärtintensitet 
mellan 0 (ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta) (Norrbrink et al. 2014). VRS 
kan bestå av flera skalsteg där patienten använder ett adjektiv för att beskriva smärtan. 
Exempelvis används ”ingen”, ”lindrig”, ”måttlig”, ”stark” osv. Vårdpersonalen kan 
sedan gradera smärtan med en siffra motsvarande varje adjektiv. (Norrbrink et al. 
2014). 

Om multidimensionella skattningsskalor används ger det en möjlighet för personalen 
att får en mer komplett bild av patientens upplevelse. Dessa skattningsskalor är ofta 
sammansatta av flera olika uni-dimensionella skalor av olika typer och ger på så sätt 
en samlad bild utav både skattad smärtintensitet samt patientens tankar och upplevelse 
av smärtan. Exempel på multidimensionella smärtskattningsskalor som används 
generellt är Brief Pain Inventory (BPI) samt West Haven-Yale Multi-dimensional 
Pain Inventory (MPI-S) (Norrbrink et al. 2014).  

Musik 
Enligt Bohlin (2017) beskrivs musik som en kulturyttring som inte låter sig infångas 
under någon generellt accepterad eller heltäckande definition. Musik kan allmänt 
sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud. Enligt Nilsson (2010) består musiken av 
tre viktiga beståndsdelar; rytm, harmoni och melodi. Rytmen aktiverar kroppen och 
harmoni samt melodi påverkar känslorna och hjärnan. 

Musik och fysiologi 

När det kommer till hur musik påverkar människor visar forskning att musik är starkt 
kopplat till känslor. Olika typer av sammansatta toner kan hjälpa människor att 
förändra sitt humör mellan exempelvis ledsen till glad (Nalini & Palanivel, 2016). 
Nilsson (2010) menar att känslorna kommer ifrån limbiska systemet. I det limbiska 
systemet finns hippocampus, amygdala och hypotalamus. I hippocampus finns 
minnen av ett specifikt sinnesintryck. Amygdala sorterar alla impulser från övriga 
sinnen och hypothalamus påverkar vårt autonoma nervsystem som omedvetet reglerar 
blodtryck, andningsfrekvens, svettningar och hjärtfrekvens. Tack vare detta så 
reagerar kroppen känslomässigt av musik genom en aktivering av det limbiska 
systemet. Det är dessutom enligt Joice et al. (2016) känt att musik vid hög volym har 
en viss inverkan på det autonoma nervsystemet och att den då exempelvis kan 
förändra hjärtrytmen. Örn (2000) menar att musiken även har endokrinologiska 
effekter, där produktionen av bland annat hormonet acetylkolin ökar. Det ger i sin tur 
effekter på individer som lider av Alzheimers då dessa individer har en brist på just 
det hormonet (Örn, 2000). Musiken minskar även individens aggressivitet, ökar den 
verbala förmågan samt stimulerar minnet (Nilsson, 2010). Musiklyssnande vid vila 
och sömn frisätter oxytocin vilket ökar upplevelsen av avkoppling. Synestesier 
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förklarar Nilsson (2010) som en reaktion med frysningar eller rysningar i samband 
med musikupplevelser. Detta uppkommer när kroppen känner av musiken genom ett 
annat sinne. Detta kan i sin tur reglera kroppstemperaturen och frisätta kroppsegna 
hormoner som endorfin. Lyendo (2016) visar att när musik används i en annars 
bullrig och stökig sjukhusmiljö minskar stressen hos både personal och patienter. 
Dock menar författaren att en typ av musik som är lugnande för någon behöver inte 
vara detsamma för någon annan.  

Musikintervention 

Med musikintervention menas att inspelad musik används som behandlingsmetod för 
att uppnå en högre grad av psykisk och fysisk avslappning och välbefinnande 
(Nilsson, 2010). När musiken används som en intervention i ett terapeutiskt syfte 
kallas det för musikterapi, och utförs då ofta av en utbildad musikterapeut (Campbell, 
1997).  

Nilsson (2010) menar att lugn och avslappnande musik med långsam takt, flödande 
rytm, låg volym samt att musiken spelas i dur bidrar till minskad stress, smärtlindring 
samt minskat analgetiskt behov. Musiken bör vara instrumentell för att inte patienten 
ska hänga upp sig på vad som sjungs utan att kunna följa med musiken i flödet. 
Nilsson (2010) menar också att för högt tempo stimuleras sympatiska nervsystemet 
vilket resulterar i högre blodtryck, högre andningsfrekvens samt högre hjärtfrekvens. 
Liu och Petrini (2015) beskriver att när musikterapi används i ett postoperativt skede 
så kan den sänka det systoliska blodtrycket samt hjärtfrekvensen. Vidare skriver de att 
musikterapin ger en lindrande effekt på både den postoperativa smärtan samt oron. 
Även Nilsson (2010) menar att musiken minskar stress postoperativt och sänker 
därmed kortisolhalten. Takten i musiken bör vara runt 60-80 BPM (beats per minute), 
inte överskrida 50-60 dB samt bör pågå i 20-60 minuter för att patienten ska uppleva 
smärtlindrande effekt.  

Problemformulering 
Smärta är ett tillstånd av ohälsa. Det är även ett problem som påverkar hela individens 
livsvärld. Sjuksköterskor saknar idag tillräckligt med kunskap om alternativ 
behandling mot smärta. Smärta behandlas traditionellt farmakologisk, vilket kan leda 
till biverkningar samt en hög kostnad för vården. Studien syftar därför till att 
undersöka hur patienten upplever musik som smärtlindring. 

Syfte 
Att belysa hur musikintervention upplevs smärtlindrande. 
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Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie på ett systematiskt sätt. Ansatsen till 
litteraturstudien var induktiv (Forsberg & Wengström, 2015).  

Datainsamling 
För att få en översikt om hur många artiklar som finns tillgängliga i ämnet gjordes 
först en pilotsökning i flera databaser med sökorden; ”music” och ”pain”. Vid 
översikt av data identifierades ytterligare två begrepp; ”music therapy” och ”music 
intervention”. Ämnesspecifika sökord användes i pilotsökningarna men på grund av 
ett lågt träffantal så övergick sökorden till fritext. Många artiklar belyste musikterapi 
och därför valdes det som sökord tillsammans med musikintervention. Eftersom 
musikterapi är en gren av musikintervention användes därför den booleska operatorn 
OR vid sökningarna. Musik behölls som sökord på grund av att flera artiklar inte 
nämnde musikterapi eller musikintervention. Många artiklar behandlade tillsynes 
musikintervention vid oro och för att undersöka begreppet smärta som eget begrepp, 
valdes därför den booleska operatorn NOT framför sökordet ”anxiety” för att 
avgränsa sökningarna. De fyra identifierade begreppen valdes sedan som sökord i 
databaserna Cinahl, PsycINFO, Pubmed och Medline som är inriktade på omvårdnad, 
medicin och psykologi (Forsberg & Wengström, 2015). De använda sökorden 
redovisas i bilaga A tabell 1.  

Inklusionskriterier  

Inklusionskriterier som valdes var vuxna i alla åldrar samt tonåringar då de ansågs 
bäst kunna beskriva sin upplevelse av smärta. Artiklar skulle vara originalartiklar på 
svenska eller engelska samt erhålla grad I eller grad II enligt Carlsson och Eiman 
(2003) kvalitetbedömningsmall för att säkerställa tillräcklig vetenskaplig trovärdighet. 
Grad I av mallen motsvarar ≥ 80% vetenskaplig kvalité och grad II motsvarar ≥ 70% 
vetenskaplig kvalité. Artiklarna skulle även vara publicerade mellan 2007 till 2017 
och vara peer reviewed. 

Exklusionskriterier  

Exklusionskriterier som valdes var barn (0-13 år) då de inte ansågs kunna redogöra 
upplevelsen av musik eller smärta. Även artiklar som behandlade oro exkluderades. 
Review artiklar exkluderades på grund av att det är en sekundär källa till information.  

Artikelsökningar i Cinahl 

Sökord valdes och kombinerades med booleska operatorer på följande sätt; music 
(fritext) AND pain (fritext) AND music therapy (fritext) OR music intervention 
(fritext) NOT anxiety (fritext). Limiters sattes till år 2007-2017, peer reviewed, all 
adult och adolescent. Sökningen resulterade då i 179 artiklar där samtliga titlar lästes. 
21 titlar verkade svara för syftet och abstrakten lästes därefter. 16 artiklar föll bort på 
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grund av att de fortfarande inte svarade för syftet. Fem artiklar granskades där två 
artiklar föll bort på grund av låg grad i Carlsson och Eimans (2003) 
kvalitetbedömningsmall. Tre artiklar kvarstod då som resultatartiklar.  

Artikelsökningar i Psychinfo 

Sökningarna fortsatte i Psychinfo med följande kombination av sökord och booleska 
operatoerer; music (fritext) AND pain (fritext) AND music therapy (fritext) OR music 
intervention (fritext) NOT anxiety (fritext). Limiters valdes till år 2007-2017, peer 
reviewed, all adult och adolescent. Sökningen resulterade i 91 träffar varav samtliga 
titlar lästes. 14 titlar verkade svara för syftet och abstrakten lästes. Sex stycken 
artiklar granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) kvalitetbedömningsmall 
varav fyra stycken blev resultatartiklar. 

Artikelsökningar i Pubmed 

Även i Pubmed kombinerades sökorden med booleska operatorer som; music (fritext) 
AND pain (fritext) AND music therapy (fritext) OR music intervention (fritext) NOT 
anxiety (fritext). Limiters sattes till årtalen 2007-2017, all adult och adolescent. Peer 
reviewed kunde inte väljas som limiter i Pubmed och uteblev därför. Sökningen 
resulterade i 436 artiklar där samtliga titlar lästes. 17 artiklar verkade bäst behandla 
upplevelsen av musik som smärtlindring och abstrakten lästes. Sju artiklar fortsatte 
svara för syftet och granskades med Carlsson och Eimans (2003) 
kvalitetbedömningsmall. En artikel motsvarade tillräckligt hög grad och användes 
som resultatartikel. 

Artikelsökningar i Medline 

I Medline användes sökorden i samma kombination och med samma booleska 
operatorer; music (fritext) AND pain (fritext) AND music therapy (fritext) OR music 
intervention (fritext) NOT anxiety (fritext). Limiters som användes begränsades till 
årtalen 2007-2017, all adult och adolescent. Peer reviewed gick inte att välja i 
Medline och uteblev därför. Då framkom 348 artiklar varav samtliga titlar lästes. 14 
stycken abstrakt lästes då de verkade motsvara syftet. Fyra artiklar granskades sedan 
med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) kvalitetsbedömningsmall. Tre stycken 
artiklar blev resultatartiklar. 

Urvalet bestod efter sökningarna utav 11 artiklar som gick vidare till bearbetning.  

Databearbetning 
En innehållsanalys gjordes genom att artiklarna lästes igenom flera gånger i sin helhet 
och diskuterades utifrån resultaten. Innehållsanalysens resultat gav en mängd 
meningsenheter som plockades ut och sparades i ett särskilt dokument bestående av 
flera gemensamma budskap (Henricson, 2014). Meningsenheterna kodades om till ord 
för att få ett sammanhang av texten. Koderna var: Känslor, Minnen, Distraktion, 
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Fysiologi, Smärtintensitet, Fysisk aktivitet samt Sociala aspekter som 
resultatartiklarna behandlade. För att sortera bland koderna placerades begreppen 
under smärtans dimensioner i resultatet. Placeringen gjordes på ett deduktivt sätt då 
smärtans dimensioner redan var en känd teori och studiens kodord verkade passa 
inom dessa. Kodordet Fysiologi kopplades till den fysiologiska dimensionen. 
Smärtintensitet kopplades till den sensoriska dimensionen. Känslor kopplades till den 
affektiva dimensionen. Minnen samt Distraktion kopplades till den kognitiva 
dimensionen. Fysisk aktivitet kopplades till beteendedimensionen och Sociala 
aspekter kopplades till den sociokulturella dimensionen. 

Forskningsetiska överväganden 
Forskning som bedrivs i Sverige måste ta hänsyn till lagar och förordningar. Dessa är 
Personuppgiftslagen, lagen om etikprövning som avser människor samt 
helsingforsdeklarationen.  

Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) skall inte personuppgifter behandlas på ett 
sätt så att deltagarnas personliga integritet kränks. Lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460) säger att forskningen ska skydda den 
enskilda människan och respekten för människovärdet. Helsingforsdeklarationen, 
(2013) syftar till att kräva informerat samtycke av alla deltagare i en studie samt att 
nyttan med forskningen måste vara större än dess risk. Enligt (SOU 1999:4) är målet 
med forskning att vinna ny kunskap för att förstå världen och hitta möjligheter att 
förändra den till det bättre.  

Samtliga artiklar som valdes var etiskt prövade av etiska kommittéer med beslut om 
godkänd forskning.  

Resultat 
Innehållsanalysen resulterade i 7 kodord där artiklarna sorterades efter smärtans 
dimensioner och hur musikterapi påverkade individens smärtupplevelse. 
Dimensionerna redovisas i Tabell 2 nedan.  
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Tabell 2. Resultatartiklarna efter smärtans dimensioner.  

  

Fysiologiska 

 

Sensoriska  

 

Affektiva 

 

Kognitiva 

 

Beteende 

 

Sociokulturella 

Apåarslan 
et al. 2016. X X X X X  

Arbour et 
al. 2013. X      

Bradt et al. 
2014. X X X X X X 

Charmaine 
et al. 2013. X  X X   

Chen et al. 
2009. X X X    

Clare et al. 
2013. X  X X X X 

Curtis et al. 
2016. X  X X X X 

Elwafi et 
al. 2016. X   X X  

Hand et al. 
2016. X X X X X  

Korhan et 
al. 2014. X X     

Peretz et al. 
2008. X X X    
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Fysiologiska dimensionen 
Den fysiologiska dimensionen utgörs av de fysiologiska mekanismer som ligger 
bakom smärtan (McGuire, 1992). Artiklar som behandlade smärtans lokalisation samt 
typ av smärta kopplades därför till dimensionen. Musik visas ha en mycket stark 
påverkan på den fysiologiska dimensionen av smärta (Apåarslan, Babadag, 
Ozkaraman, Musmul & Korkmaz, 2016; Arbour, Coté, Gélinas, Michaud & Robar, 
2013; Bradt, Norris, Shim, Gracely & Gerrity, 2014; Charmaine & Mary, 2013; Chen 
& Zhao, 2009; Clare & Gold, 2013; Curtis, Hodge, Hooper & Simm, 2016; Elwafi & 
Wheeler, 2016; Hand & Garcia, 2016; Korhan, Uyar, Eyigör, Yönt, Celik & 
Khorshid, 2014; Peretz, Rainville & Roy, 2008). Apåarslan et al. (2016) menar att 
musikintervention minskar den långvariga och kroniska smärtan vid fibromyalgi. Den 
vanligaste lokalisationen för smärta vid fibromyalgi beskrivs vara regionen kring 
nacke och axlar, där den vid musikintervention visas minska avsevärt i studiens 
interventionsgrupp. Musik visas därför upplevas smärtlindrande lokalt. I studien av 
Curtis et al. (2016) led deltagarna av kronisk smärta. Deltagarna i studien upplevde en 
förbättring av den fysiska smärtan genom förbättrad lungkapacitet och andning i 
samband med att sjunga i kör. En deltagare sänkte även sitt höga blodtryck efter sitt 
deltagande i smärtkören. Även Bradt et al. (2014); Clare et al. (2013) och Korhan et 
al. (2014) menar att musikintervention fungerar genom att minska den kroniska typen 
av smärta. I studien av Charmaine et al. (2013) intervjuades ungdomar som 
stelopererat en del av ryggen på grund av idiopatisk skolios. Den postoperativa 
smärtan beskrivs i studien som akut samt kraftig. Efter musikterapin menade 
deltagarna att upplevelsen av smärta minskade. Chen et al. (2009) och Peretz et al. 
(2008) utförde studier där akut nociceptiv somatisk smärta inducerades med hjälp av 
värme på handen. När deltagarna fick lyssna på musik tolererades värmen mycket 
bättre än vad den gjorde till tystnad. Hand et al. (2016) utförde i sin tur en studie där 
akut nociceptiv somatisk smärta inducerades med hjälp av kyla på handen. Även där 
visade resultatet att smärtan minskade när deltagarna lyssnade på musik. Studien av 
Elwafi et al. (2016) utfördes på kvinnor som led av somatisk smärta till följd av 
invasiv bröstcancer. Precis som tidigare studier visades musiken ha en lindrande 
effekt på smärtan. Arbour et al. (2013) beskriver hur en amputerad patient, som hade 
sitt sjungande barnbarn bredvid sig upplevde smärtlindring och menar därför att 
musik hjälper till att lindra neuropatisk smärta. Apåarslan et al. (2016) menar att 
musiken påverkar hjärnan på flera olika sätt och att musiken får positiva effekter på 
både det autonoma nervsystemet samt hormonsystemet. 

Sensoriska dimensionen 
Den sensoriska dimensionen behandlar i huvudsak smärtintensitet samt mönster och 
kvalité (McGuire, 1992). Artiklar där smärtans intensitet mättes med hjälp av olika 
skattningsinstrument kopplades därför till dimensionen. Flertalet studier pekar mot en 
påverkan av den sensoriska dimensionen av smärta när musik används som 
intervention (Apåarslan et al. 2016; Bradt et al. 2014; Chen et al. 2009; Hand et al. 
2016; Korhan et al. 2014 & Peretz et al. 2008). I studien av Apåarslan et al. (2016) 
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visades VAS sjunka i interventionsgruppen redan efter en dag av musikintervention 
och var som lägst efter 14 dagar. Bradt et al. (2014) använde i sin studie NRS för att 
skatta kronisk smärta. Efter 8 dagar av musikintervention i grupp visade skalan att 
medelvärdet sänkts från 8,3 till 6,8. Peretz et al. (2008); Hand et al. (2016) och Chen 
et al. (2009) visade med hjälp av VAS att intensiteten på akut smärta kan minska till 
ett musikstycke som uppskattas väl av lyssnaren. Korhan et al. (2014) utförde en 
studie där musikterapi pågick i 60 minuter. Resultatet visade att VAS fortsatte att 
sjunka under interventionens gång.  

Affektiva dimensionen 
Den affektiva dimensionen beskriver hur smärtan upplevs (McGuire, 1992). I ett 
flertal studier visas hur musikintervention framkalla känslor som påverkar 
smärtupplevelsen. (Apåarslan et al. 2016; Bradt et al. 2014; Charmaine et al. 2013; 
Chen et al. 2009; Clare et al. 2013; Curtis et al. 2016; Hand et al. 2016 & Peretz et al. 
2008). 

Apåarslan et al. (2016); Bradt et al. (2014); Clare et al. (2013) och Curtis et al. (2016) 
belyser att studiernas deltagare beskriver hur musiken har påverkat deras humör, 
vilket har hjälpt dem att hantera sin smärta. Enligt Bradt et al. (2014) för musiken 
med sig flera estetiska budskap som bringar glädje samt uppmuntran, och motverkar 
på så sätt sorgen av att leva med kronisk smärta. Även Curtis et al. (2016) belyser 
glädje som en positiv effekt av musik som motverkar smärtan. Charmaine et al. 
(2013) och Hand et al. (2016) menar att det är musikens avslappnande effekt som 
framförallt minskar den upplevda smärtan, då flera deltagare beskriver att smärtan 
minskade om musiken uppfattades som rogivande. En deltagare i studien av Clare et 
al. (2013) beskriver känslor som ilska och rädsla relaterat till smärta. Deltagaren 
menar att det då är sådan musik som speglar dessa känslor som är att föredra för att få 
utlopp för sina egna känslor och på så sätt kunna slappna av.  

Det spelade ingen roll om musikstycket uppfattades som sorgset eller glatt för att det 
skulle inducera en smärtlindrande effekt. Det enda som var viktigt är att 
attraktionskraften till musikstycket var tillräckligt starkt hos individen (Chen et al. 
2009; Arbour et al. 2013 & Clare et al. 2013). Även Peretz et al. (2008) menade att 
smärtan lindrades parallellt med hur stark den personliga dragningen till ett 
musikstycke var. Musik som uppfattades som obehaglig visades inte ha någon 
lindrande effekt på en individs smärta (Peretz et al. 2008). I studien av Clare et al. 
(2013) beskrev en deltagare att musiken göder spiritualiteten där ett sorgligt 
violinstycke når in i själen till dess att musikstycket är slut. Smärtan har då inte 
försvunnit men upplevelsen av smärta har förändrats. 
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Kognitiva dimensionen 
I den kognitiva dimensionen ingår erfarenheter i form av minnen och tankar samt 
copingstrategier som distraktion (McGuire, 1992). Apåarslan et al. (2016); Bradt et al. 
(2014); Charmaine et al. (2013); Clare et al. (2013); Curtis et al. (2016); Elwafi et al. 
(2016) och Hand et al. (2016) menar att musikinterventionen påverkar kognitiva 
funktioner och förändrar därmed smärtupplevelsen.  

Apåarslan et al. (2016) och Clare et al. (2013) belyser hur deltagarna beskriver att 
musiken påverkar minnet och skapar vägar till tider då smärtan inte existerade. Enligt 
Clare et al. (2013) fungerar musik som en länk mellan barndomen och vuxenlivet 
vilket deltagarna föredrog och som även beskrevs ha störst betydelse för 
smärtlindring. Bradt et al. (2014) och Curtis et al. (2016) beskriver coping som något 
musiken för med sig samt att musiken på så sätt hjälper till att hantera den kroniska 
smärtan. I studien av Charmaine et al. (2013) intervjuades ungdomar efter att de fått 
musikterapi som behandling mot sin akuta smärta. Flera ungdomar beskrev då hur 
musiken distraherade dem från att tänka på smärtan samt att den underlättade att föra 
tankarna till något som de uppskattade. Även deltagare i studierna av Elwafi et al. 
(2016) och Clare et al. (2013) beskriver musikens distraherande förmåga och hur det 
bidrar till minskad smärta. Clare et al. (2013) menar att musik visar goda resultat som 
en distraktion tack vare positiva upplevelser och känslor förknippade med minnet, 
vilket ger en möjlighet att använda musik för att lindra individers smärta. Även Curtis 
et al. (2016) och Hand et al. (2016) menar att musik förändrar relationen till smärta 
genom att exempelvis få kontroll över smärtan, få utlopp för sin smärta eller att 
distrahera sig från smärtan. 

Beteendedimensionen  
Beteendedimensionen fokuserar på smärtrelaterade beteenden så som fysisk aktivitet, 
sömn samt medicinering (McGuire, 1992). Flera studier belyser hur 
musikintervention förändrar deltagarnas smärtrelaterade beteenden. (Apåarslan et al. 
2016; Bradt et al. 2014; Clare et al. 2013; Curtis et al. 2016; Elwafi et al. 2016 & 
Hand et al. 2016). Dimensionen fokuserar på fysisk aktivitet, sömn samt medicinering 
(McGuire, 1992). 

Apåarslan et al. (2016) och Elwafi et al. (2016) beskriver musiken som lugnande och 
att den hjälper till vid insomning då fokus läggs på musiken och inte smärtan. 
Apåarslan et al. (2016); Clare et al. (2013) och Curtis et al. (2016) beskriver hur 
musiken uppmanar till dans och ökad fysisk aktivitet. Clare et al. (2013) och Hand et 
al. (2016) menar även att deltagarna kunde använda musiken som en motivator i den 
fysiska aktiviteten, att kämpa hårdare och hålla ut längre trots smärtan. En deltagare 
nämnde att lugn musik fungerade smärtlindrande vid fysiska övningar som yoga. I 
studien av Curtis et al. (2016) beskrivs en deltagare ta mindre eller inga smärtstillande 
läkemedel de dagar smärtkören i studien övade. Curtis et al. (2016) menar att sjunga 
ger energi vilket leder till ökad livskvalité och ökad fysisk aktivitet då smärtan lättar. 
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Bradt et al. (2014) belyser att deltagarna kände en ökad kontroll över sina liv samt sin 
smärta. Deltagarna kunde på så sätt anpassa sitt liv för att lättare hantera den kroniska 
smärta som de levde med.  

Sociokulturella dimensionen 
Bradt et al. (2014); Clare et al. (2013) och Curtis et al. (2016) menar att 
musikinterventionen påverkar det sociokulturella hos individen med smärta. I 
dimensionen ingår social påverkan av individen samt hur smärtan manifesteras på 
omgivningen (McGuire, 1992). 

I studien av Bradt et al. (2014) utfördes musikintervention i grupp beståendes av 
individer med ett omfattande socialt nätverk. Deltagarna rapporterade att smärtan 
hade påverkat relationen till familj och vänner, och på så sätt orsakat social isolation. 
Resultatet visade att deras kroniska smärta minskade till stor del på grund av 
gemenskapen som musiken gav när den utövades tillsammans med andra. Clare et al. 
(2013) menar att kronisk smärta fungerar som en begränsning av fysisk association 
till musiklyssnandet som vanligtvis fanns i bilen, på jobbet eller vid sociala 
tillställningar. Enligt Clare et al. (2013) gav musik en känsla av sällskap samt att 
tillhöra något. En deltagare nämner musiken som en gammal vän som kommer på 
besök vid tillfällen av ensamhet. I studien av Curtis et al. (2016) deltar individer med 
kronisk smärta i en smärtkör. Resultatet visar att flera av deltagarna uttryckte trygghet 
i relation till de övriga körmedlemmarna genom vänskap och sociala interaktioner då 
smärta var gemensamt för alla. Curtis et al. (2016) menar att social isolation är ett 
förekommande fenomen hos individer med kronisk smärta. Familj och vänner har 
observerat att humöret hos den smärtdrabbade blivit bättre efter deltagandet i 
smärtkören. Deltagarna själva upplever även sina relationer som bättre till andra. 
Curtis et al. (2016) menar att smärtkören ger en förståelse för vänner och familj av 
hur det är att leva med smärta.  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Den inledande artikelsökningen utgick från osystematiska sökningar i flera databaser 
för att få en överblick över studiens forskningsområde. För att stärka studiens 
trovärdighet samt att studien skulle behandla ämnet omvårdnad valdes databaserna 
Pubmed, Medline och Cinahl. För att hitta artiklar som behandlade den psykologiska 
aspekten av smärta valdes även databasen PsycINFO. Samtliga databaser innehåller 
vetenskapliga tidsskrifter. Musik och smärta identifierades tidigt som passande sökord 
då de är studiens grundläggande begrepp.  

Vid den systematiska sökningen verkade många artiklar inkludera såväl musikterapi 
som musikintervention och därför tillkom även dessa sökord. Musik behölls som 
sökord på grund av att flera artiklar innehöll musik och smärta utan att nämna 
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musikterapi eller musikintervention. För att se musik ur ett omvårdnadsperspektiv 
valdes musikintervention där musikterapi egentligen är en musikintervention utförd 
av en terapeut. Att båda sökorden användes ökade studiens överförbarhet då även 
musikterapeuter kan ta del av studiens resultat. Tillsynes många artiklar behandlade 
musik som intervention mot oro. Då oro inte inkluderades i studiens syfte avgränsades 
därför dessa artiklar med den booleska operatorn NOT framför sökordet anxiety. OR 
valdes mellan music therapy och music intervention. AND valdes för att få färre 
träffar utifrån våra omfattande sökord music, pain och music therapy. Valda träffantal 
var tillfredsställande och trunkering uteblev i sökningarna. För att se begreppen 
smärta och musik ur sin helhet valdes fritextsökningar. Ämnesspecifika sökord 
användes redan i de inledande pilotsökningarna. Men då träffantalet i varje databas 
blev otillräckligt valdes att fortsätta med fritextsökningar vid den systematiska 
sökningen. Valet med att fortsätta med fritextsökningar kan utgöra en svaghet hos 
studien då ämnesorden eventuellt hade givit mer specifika resultat trotts det mindre 
träffantalet. För att öka trovärdigheten av studien söktes artiklar som hade både 
kvalitativa samt kvantitativa ansatser.  

Genom att redovisa sökordsöversikten samt sökhistoriken ökar trovärdigheten och 
bekräftelsebarheten (Henricson, 2014). 

Inklusionskriterier som vuxna i alla åldrar samt tonåringar valdes då de individerna 
ansågs kunna beskriva sin smärta och på så sätt öka pålitligheten. Originalartiklar 
valdes för att öka trovärdigheten. Artiklarna som valdes skulle finnas tillgängliga på 
svenska eller engelska på grund av språkkunskaper hos författarna till föreliggande 
studie. Artiklarna skulle även erhålla grad I eller II enligt Carlsson och Eimans (2003) 
kvalitetsbedömningsmall vilket ger ökad trovärdighet. Limiters användes för att 
avgränsa med peer reviewed vilket ger en starkare pålitlighet (Henricson, 2014). 
Artiklarna skulle dessutom vara publicerade mellan 2007 och 2017. 

I exklusionskriterier valdes barn (0-13 år) bort på grund av att de inte ansågs kunna 
redogöra sin smärtupplevelse samt att föräldrarna tillsynes ofta beskrev barnets 
reaktioner på smärta. Reviewartiklar exkluderades på grund av att de är en sekundär 
källa till information och att det därigenom skulle minska studiens trovärdighet. Även 
artiklar som behandlades oro exkluderades då de inte ansågs motsvara studiens syfte. 

Av samtliga sökträffar lästes titlarna och där titlarna motsvarade syftet, lästes 
abstrakten. De 22 artiklar som valdes ut granskades i enlighet med granskningsmallen 
av Carlsson och Eiman (2003). 11 artiklar svarade för syftet samt erhöll grad I eller II 
och valdes därför som lämpliga resultatartiklar till studien. Ansatsen till studierna 
bestod av fyra kvantitativa, fem kvalitativa och två med mixed-method. Flertalet 
artiklar kom fram till samma resultat vilket ger en hög bekräftelsebarhet. Studier från 
flera länder och etnicitet är representerade i resultatet vilket ökar överförbarheten. 
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Även spridda åldrar på deltagarna samt de olika smärttillstånden ökar 
överförbarheten. (Henricson, 2014). 

De 11 artiklarna granskades utifrån en innehållsanalys där meningsenheter plockades 
ut (Forsberg & Wengström, 2015). Meningsenheterna sparades sedan i ett särskilt 
dokument. För att få ett sammanhang av meningsenheterna kodades meningarna om 
till ord och diskuterades för att stärka trovärdigheten. Kodorden i sin tur matchade 
alla dimensionerna och placerades på ett deduktivt sätt in i dessa och formade 
kategorier.  Kodordet Fysiologi kopplades till den fysiologiska dimensionen genom 
att belysa vad som faktiskt händer i kroppen och hur musik påverkar människans 
upplevelse av smärta. Smärtintensitet och den sensoriska dimensionen hör ihop 
genom resultat av mätningar gjorda i studierna av smärtintensitet, smärtmönster och 
smärtlindring. Till den affektiva dimensionen kopplades Känslor genom hur 
upplevelsen förändrade humöret hos deltagarna. Minnen samt Distraktion kopplades 
till den kognitiva dimensionen genom copingstrategier och tankar. 
Beteendedimensionen och Fysisk aktivitet kopplades ihop via påverkan av musik i 
smärtsituationer. Sociala aspekter kopplades till den sociokulturella dimensionen då 
förändring sker i deltagarnas sociala gemenskap genom smärtpåverkan och musik.  

Då de valda resultatartiklarna härstammade från flera olika länder med olika etiska 
lagar och förordningar så är det svårt att säga hur det kan mätas med de svenska lagar 
och förordningar som föreliggande studie tar hänsyn till. I flera studier inducerades 
exempelvis smärta (Chen et al. 2009; Hand et al. 2016 & Peretz et al. 2008) på 
deltagarna. Det väcker frågor om hur etiskt korrekt det är att inducera smärta för att få 
ett resultat, då smärta är något som ändå är vanligt förekommande i hela världen. 
Dock hade i samtliga använda resultatartiklar deltagarna gett sitt informerade 
samtycke.  

Resultatdiskussion  
Studiens syfte var att belysa hur musikintervention upplevs smärtlindrande och 
resultatet visade att musik påverkar smärta på samtliga dimensioner. Resultatet visade 
även att McGuires teorier om smärtans dimensioner från 1992 fortfarande är relevanta 
då de gick att placera in litteraturstudiens kodord i dimensionerna. Den fysiologiska 
dimensionen visas påverkas starkast då musik används som intervention mot smärtan. 
Dimensionen innefattar den fysiologiska upplevelsen av smärtan samt den naturliga 
orsaken till smärtan (McGuire, 1992). I artikeln av Curtis et al. (2016) upplevde 
deltagarna i studien en förbättring av den fysiska smärtan genom förbättrad 
lungkapacitet och andning i samband med att sjunga i kör. En deltagare sänkte även 
sitt höga blodtryck efter sitt deltagande i smärtkören. Denna fysiologiska påverkan 
förklarar Nilsson (2010) med att det autonoma nervsystemet stimuleras av musiken, 
vilket resulterar i sänkt blodtryck, andningsfrekvens samt hjärtfrekvens. För en 
sjuksköterska skulle denna påverkan kunna innebära möjligheter att lindra smärtan 
hos patienter som lider av flera olika smärttillstånd. 
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Den sensoriska dimensionen av smärta visas påverkas starkt av musik. I samtliga 
artiklar som visar på denna påverkan har ansatsen till studien varit kvantitativ och 
VAS eller NRS har använts för att skatta intensiteten av smärtan (Apåarslan et al. 
2016; Bradt et al. 2014; Chen et al. 2009; Hand et al. 2016; Korhan et al. 2014 & 
Peretz et al. 2008). Då den sensoriska dimensionen behandlar intensitet och mönster, 
(McGuire, 1992), kan det förklara det visade resultatet.  

Majoriteten av resultatartiklar visade på en påverkan av den affektiva dimensionen av 
smärta. McGuire (1992) beskriver att den affektiva dimensionen innefattar hur 
smärtan får individen att känna sig, vårt humör samt vårt emotionella tillstånd. Även 
Nalini och Palanivel (2016) har tidigare visat i sin studie att musiken är starkt kopplat 
till känslor och att den kan förändra individens humör mellan olika emotionella 
tillstånd beroende på musikstyckets stämning.  

Den kognitiva dimensionen av smärta påverkas enligt resultatet av musik. McGuire 
(1992) lyfter fram att dimensionen handlar om tankar, erfarenheter samt 
copingstrategier. I studien av Clare et al. (2013) beskrivs musikens påverkan av 
minnet samt dess distraherande förmåga att smärtlindra. Även tidigare studier har 
beskrivit musikens påverkan av minnet som ett positivt resultat av kognitiva 
funktioner (Särkämö, Tervaniemi & Huotilainen, 2013) 

Resultatet pekar på en viss påverkan av beteendedimensionen. Här inkluderar 
McGuire (1992) fysisk aktivitet, medicinering och sömn. I studien av Curtis et al. 
(2016) beskrivs deltagare minska sitt intag av analgetika. Det visar ur ett 
omvårdnadsperspektiv på möjligheterna för musik som alternativ behandlingsmetod 
mot smärta, då analgetika kan medföra biverkningar. Även Nilsson (2010) har 
tidigare beskrivit musikens positiva påverkan av en smärtdrabbad individs analgetiska 
behov.  

Svagaste påverkan av musik visas enligt resultatet vara den sociokulturella 
dimensionen av smärta. McGuire (1992) inkluderar här hur smärtan manifesteras på 
individens omgivning. I studien av Curtis et al. (2016) beskrivs musik som en 
gemenskap i relation till smärta. Studien visar även hur relationen mellan familj och 
deltagare påverkas positivt av musik. Bohlin (2017) beskriver musik som en generellt 
accepterad kulturyttring. Därigenom visas ett samband existera mellan musik och 
relationer till andra. Genom detta samband kan musik inom vården skapa en relation 
mellan sjuksköterska och patient i smärtkontexten där sjuksköterskan kan empatisera 
med patienten, och patienten kan känna att sjuksköterskan tolkar och förstår smärtan. 
På så sätt kan musik fungera som en resurs för kommunikationen mellan 
sjuksköterska och patient och där skapa en trygghet för patienten. Flertalet studier 
(Apåarslan et al. 2016; Arbour et al. 2013; Charmaine et al. 2013; Chen et al. 2009; 
Elwafi et al. 2016; Hand et al. 2016; Korhan et al. 2014 & Peretz et al. 2008) 
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undersökte enbart påverkan av musik på den enskilda individen vilket kan förklara 
den svaga påverkan av den sociokulturella dimensionen som resultatet visar.  

Smärta och musik kan beskrivas som fenomen från ett livsvärldsperspektiv. Att 
individer alltid har subjektiva erfarenheter av olika fenomen och kan förklara 
fenomenet med egna ord eller meningar (Wilson, 2014). Resultatet visar att musik har 
effekt som smärtlindring vilket påverkar individernas erfarenheter och bredd av 
fenomenet musik. Det bidrar i sin tur till en utveckling av den egna livsvärlden. 
Genom att dela smärtupplevelser med andra och uttrycka via musik, kan en ny 
förståelse för andras livsvärld ge utveckling för den egna livsvärlden (Bradt et al. 
2014 & Curtis et al. 2016).  

Det framkomna resultatet kan även förklaras genom att individens påverkan av musik 
som smärtlindring ser olika ut beroende på hur individens livsvärld ser ut. Exempelvis 
om en individ har ett stort socialt nätverk så skulle troligtvis den sociokulturella 
dimensionen påverkas i en större omfattning. Skulle individen ha ett behov av ökad 
fysisk aktivitet så skulle troligtvis musikintervention få en effekt även här.   

Det framkommer även av litteraturstudiens resultat att musikstyckets stämning inte 
spelade någon roll för att det skulle inducera en smärtlindrande effekt. Det som 
visades viktigt var att attraktionskraften till musikstycket var tillräckligt starkt hos 
individen (Chen et al. 2009; Arbour et al. 2013 & Clare et al. 2013). Ur ett 
livsvärldsperspektiv innebär det att inte vilket musikstycke som helst kommer ge 
smärtlindring. Musik är en subjektiv upplevelse som kräver en individuell affektion 
för att musik som intervention mot smärta ska fungera.  

Konklusion  
Musikintervention visas ha smärtlindrande effekt på samtliga av smärtans 
dimensioner. När ett individuellt uppskattat musikstycke används som intervention 
mot smärta påverkar det individen fysiologiskt, psykologiskt samt sociokulturellt. 
Livsvärlden ges via musiken utrymme att förändras vilket leder till en reducering av 
den upplevda smärtan hos individen.  

Implikation 
Musik kan användas som intervention mot smärta både av sjuksköterskan i en 
omvårdnadskontext såväl som av den smärtdrabbade individen själv. Risken för 
oönskade biverkningar av musikintervention som smärtbehandling är minimal. I 
samhället är musik lättillgängligt, billigt samt lätt att hantera vilket gör det enkelt att 
argumentera för musikintervention som en bra omvårdnadsåtgärd.  
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 I 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PsycINFO Pubmed Medline 

Musik Music Music Music Music 

Smärta Pain Pain Pain Pain 

Musik Terapi Music Therapy Music Therapy Music Therapy Music Therapy 

Musik Intervention Music Intervention Music Intervention Music Intervention Music Intervention 
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 Tabell 3: Sökhistorik 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2017-03-06 Cinahl. 

Music (Fritext) AND Pain (Fritext) 
AND Music Therapy (Fritext) OR 
Music Intervention (Fritext) NOT 
Anxiety (Fritext). Limits: peer 
reviewed, 2007-2017.  179 21 5 3 

2017-03-07 PsycINFO. 

Music (Fritext) AND Pain (Fritext) 
AND Music Therapy (Fritext) OR 
Music Intervention (Fritext) NOT 
Anxiety (Fritext). Limits: peer 
reviewed, 2007-2017. 91 14 6 4 

2017-03-07 Pubmed. 

Music (Fritext) AND Pain (Fritext) 
AND Music Therapy (Fritext) OR 
Music Intervention (Fritext) NOT 
Anxiety (Fritext). Limits: 2007-
2017. 436 17 7 1 

2017-03-09 Medline 

Music (Fritext) AND Pain (Fritext) 
AND Music Therapy (Fritext) OR 
Music Intervention (Fritext) NOT 
Anxiety (Fritext). Limits: 2007-
2017. 348 14 4 3 



BILAGA C  

 II 

Tabell 4: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

 

Referens Apåarslan, G. B., Babadag, B., Ozkaraman, A., Musmul, A., Korkmaz, C. (2016). Effects of 
music on pain in patients with fibromyalgia. Clinical Rheumatology, 35(5), 1317. 
doi:10.1007/s10067-015-3046-3 

Land  
Databas 

Turkiet. 
Pubmed. 

Syfte Att undersöka effekten av musik på patienter med fibromyalgi. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ. 
Randomiserad kontrollstudie. 

Urval 21 patienter med fibromyalgi jämfördes mot 16 patienter i en kontrollgrupp. Samtliga var över 18 
och hade tillgång till en cd spelare. 

Datainsamling Samtliga deltagare fick fylla i ett formulär om smärtans kännetecken samt skatta smärtan med 
hjälp av VAS skala. Deltagarna i interventionsgruppen fick en cd att lyssna på minst 25 min varje 
dag. Efter detta fick de återigen fylla i formuläret samt skatta sin smärta med VAS skalan. 
Kontrollgruppen fick en cd utan musik och skatta sin smärta på samma sätt. 

Dataanalys Skillnaden mellan grupperna fastställdes med t test samt Mann-whitneys U test. För att 
kategorisera variablerna användes Monte Carlo chi-square samt Pearson chi square. 

Bortfall 0 bortfall. 

Slutsats VAS sjönk i interventionsgruppen efter 14 dagars musikterapi. Musikterapi visas därför minska 
den långvariga smärtan vid fibromyalgi och rekommenderas som en icke farmakologisk 
omvårdnadsåtgärd. Patienterna beskrev även musiken som avslappnande och att den påverkade 
känslotillståndet samt minnet positivt. En deltagare beskrev även att musiken uppmanade till dans 
då smärtan minskade.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 
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Artikel 2 

 

 

Referens Arbour, C., Coté. J., Gélinas. C., Michaud, C., Robar, L. (2013). Patients and ICU nurses’ 
perspective of non-pharmacological interventions for pain management. Nursing in Critical Care, 
18(6): 307. doi:  10.1111/j.1478-5153.2012.00531.x 

Land  
Databas 

England & Frankrike. 
PsycINFO. 

Syfte Syftet var att beskriva patienters/familjemedlemmars och sjuksköterskors perspektiv av 
användbar, relevant och rimlig användning av icke-farmakologiska interventioner vid 
smärthantering på en intensivvårdsavdelning. 

Metod:  
Design 

kvalitativ deskriptiv. 
semi-strukturerad diskussionsguide. 

Urval Åtta fokusgrupper (FG) med patienter och familjemedlemmar (två FG) och IVA-sköterskor (sex 
FG) användes. Patienterna skulle vara äldre än arton år och haft tidigare erfarenheter med IVA. 

Datainsamling En semi-strukturerad diskussionsguide användes för att fråga om deltagarnas perspektiv av icke-
farmakologiska behandlingar. Trettiotre icke-farmakologiska behandlingar identifierades varav 
fyra behandlingar lyftes fram; Musikterapi, distraktion, massage och familjenärvaroutrymme. 
Undersökningarna tog ungefär 45 minuter och spelades in digitalt i trygga miljöer (konferensrum, 
vilorum). 

Dataanalys Ljudfilerna transkriberades och analyserades. Kategorierna utformades efter deskriptiva koder 
som gjorts av varje analys för att identifiera icke-farmakologiska behandlingar. Därefter 
klassificerades behandlingarna genom terminologi och Nursing Intervention Classification (NIC). 
De delades sedan upp efter nummer i hur ofta de nämnts under intervjun. Därefter diskuterades 
konsensusbegreppen i team för utvärdering. 

Bortfall 0 bortfall. 

Slutsats IVA-sjuksköterskor, familjemedlemmar samt patienter kom överens om fyra icke-farmakologiska 
smärtbehandlingar där musikterapi ansågs vara mest relevant. Behandlingsmetoderna ansågs vara 
relevanta och rimliga för smärthantering på IVA. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 
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Artikel 3 

Referens Bradt. J., Norris, M., Shim, M., Gracely, E. J., Gerrity, P. (2014). Vocal Music Therapy for 
Chronic Pain Management in Inner-City African Americans: A Mixed Methods Feasibility Study. 
Journal of music Therapy. 52(2): 178-206. doi:  10.1093/jmt/thw004 

Land  
Databas 

U.S.A. 
Medline. 

Syfte Att undersöka effekten av musikterapi med sång för kronisk smärta. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ och kvantitativ. 
Mix metod. 

Urval 55 vuxna, framförallt afroamerikaner med kronisk smärta slumpades in i kontrollgrupp eller 
interventionsgrupp. 

Datainsamling Deltagarna fick gå en gruppterapi 60 min i veckan ledd av en musikterapeut där de fick sjunga och 
spela musik tillsammans som spelades in. De fick sedan instruktioner om att lyssna på de 
inspelade kompositionerna dagligen i hemmet. De fick sedan skatta sin smärta på en NRS skala 
samt fylla i olika formulär om självkontroll och känslotillstånd. Deltagarna i kontrollgruppen fick 
enbart standardvård för sin smärta. 

Dataanalys Den deskriptiva datan analyserades efter trender. Den kvantitativa datan analyserades med chi-
square och fishers exact test föra att kategorisera variabler. 

Bortfall 3st (14%) deltog inte samtliga sessioner. 

Slutsats När musik med sång används vid kronisk smärta så leder det till en minskning av upplevd smärta. 
Det leder även till ökad kontroll över livet, ökad motivation, känsla av att tillhöra något samt 
minskad social isolation. Det beskrevs att musiken gjorde det enklare att själv ta kontroll över sin 
smärta samt påverkade det psykiska känslotillståndet positivt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 
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Artikel 4 

 

 

Referens Charmaine, K., Mary, S. A. (2013). Adolescents´ perceptions of music therapy following spinal 
fusion surgery. Journal of clinical Nursing, 22(3/4): 414-422. doi: 
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/j.1365-2702.2012.04248.x 

Land  
Databas 

England & Irland. 
Cinahl. 
 

Syfte Syftet med studien var att utforska ungdomars minnen av effekten av musikterapi och deras 
rekommendationer för framtida patienter. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ. 
Strukturerade telefonintervjuer. 
 

Urval 8 Ungdomar som genomgått spinal kirurgi under en 24 månadsperiod och som fått musikterapi 
postoperativt rekryterades med hjälp av brev.   

Datainsamling Intervjuer gjordes över telefon med specifika frågor riktade mot erfarenheten av musikterapi 
postoperativt.  

Dataanalys Induktiv innehållsanalys användes för att identifiera teman i svaren från intervjun. 

Bortfall 0 bortfall. 

Slutsats Ungdomar minns effekten av postoperativ musikterapi väl och den visas vara positiv mot 
upplevelsen av smärta i de flesta fallen. Musiken bidrar till avslappning samt påverkar 
känslotillståndet. Distraktion beskrivs även som en mekanism som minskar smärta.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall. 
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Artikel 5 

 

Referens Chen, A.C., Zhao, H. (2009). Both Happy and Sad Melodies Modulate Tonic Human Heat Pain. 
Journal of Pain (J PAIN), 10(9), 953-960. doi: 
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.jpain.2009.03.006 

Land  
Databas 

Kina. 
Cinahl. 
 

Syfte Att testa hypotesen om en sorglig melodi på samma sätt inducerar hypoalgesi, som en glad 
melodi. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ. 
Olika frågeformulär om smärtskattning. 

Urval 20 musikaliskt otränade kvinnor i åldern 18-29 år rekryterades från Capital Medical University. 

Datainsamling Deltagarna fick sitta i ett rum och lyssna på två olika musikstycken och skatta dem enligt en 
MARS- skala för att mäta musikstyckenas affektivitet. Efter det gjordes smärttest genom att de 
sänkte ner högerhanden i varmt vatten, med och utan musikstimuli. Deltagarna fick uppskatta 
smärtan enligt en VRS-skala och beskriva smärtan med ett ord. 

Dataanalys T-test och ANOVA användes för att jämförda om resultatet avvek från det normala. 

Bortfall 0 bortfall. 

Slutsats Attraktionskraften till musikstycket snarare än musikstyckets stämning styr den hypoalgesiska 
effekten. Det spelar ingen roll om musikens stämning anses som sorgsen eller glad för att få en 
hypoalgetisk effekt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 
 



BILAGA C  

 VII 

Artikel 6 

 

Referens Clare, A., Gold, A. (2013). An exploration of music listening in chronic pain. Sage Publications, 
41(5): 545-564 doi: http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1177/0305735612440613 

Land  
Databas 

U.S.A. & England. 
PsycINFO. 

Syfte Syftet var att få fram riktlinjer för att hjälpa människor med kronisk smärta att utveckla mer 
effektiva och flexibla musikbaserade självhanteringsstrategier som passar individuella 
omständigheter. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade intervjuer gjordes med digital inspelning. 

Urval 8 kvinnor och 3 män mellan 23-81 år där alla närvarade vid en kronisk smärtklinik i England. 
Deltagarna skulle ha upplevt smärtsensationer från flera områden i kroppen under minst 2 år. 

Datainsamling Författarna utgick ifrån ett semi-strukturerat intervjuprotokoll som narrativguide och uppmanade 
deltagarna att själva fritt beskriva deras erfarenheter. Alla intervjuer spelades in digitalt och varade 
mellan 20-45 minuter. Ledande frågor undveks och frågor kring deltagarnas tidigare samt 
nuvarande upplevelse av musik ställdes för att utforska utvecklingen av musikbetydelsen vid 
kronisk smärta. 

Dataanalys Analysen gjordes med hjälp av ”Interpretative qualitative analysis” (IPA) där data bearbetades till 
teman med underteman efter utförda intervjuer. 

Bortfall 0 bortfall. 

Slutsats Deltagarna kunde uppleva musiken både positivt och negativt. Musiken påverkade deltagarna 
emotionellt, socialt, fysiskt och psykiskt. Musiken påverkade även smärtupplevelsen via minnen 
och via distraktion. Fysisk aktivitet kunde lättare utföras med hjälp av musik för att lindra 
muskelsmärta. Författarna lyfter fram att vidare studier behövs inom ämnet, men att det finns 
tydliga indikationer att musik som individanpassas fungerar vid smärtsensationer. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 
 



BILAGA C  

 VIII 

Artikel 7 

 

Referens Curtis, S., Hodge, S., Hooper, M. J., Simm, R. (2016). A qualitative study exploring the effects of 
attending a community pain service choir on wellbeing in people who experience chronic pain. 
British Journal of Pain. 10(3): 124-134. doi:  10.1177/2049463716638368 
 

Land  
Databas 

England. 
Medline. 

Syfte Studies syfte var att utforska deltagarnas upplevelse av en kommunal smärtkör på ett psykologiskt 
välbefinnande, självförmåga och relationsbaserat sätt till sin kroniska smärta. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie.  
Semi-strukturerade narrativa intervjuer. 

Urval Sju deltagare valdes ut varav en man och sex kvinnor mellan åldrarna 44-79 år. De skulle ha 
deltagit i minst fem körtillfällen och alla hade upplevt smärta mellan 1-40 år. 

Datainsamling Datainsamlingen gjordes genom semi-strukturerade narrativa intervjuer. Intervjuerna fokuserade 
främst på graden välbefinnande som ökat i samband med deltagandet i kören än minskning av 
negativa effekter eller smärta. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och analyserades systematiskt med hjälp av en temaanalys där sju 
stycken teman framgick. Kliniska implikationer var relationen till psykosociala dimensioner till 
smärta. 

Bortfall En åttonde deltagare avstod på grund av sjukdom. 

Slutsats Studien visade en positiv effekt av smärtkören genom psykosocialt välbefinnande och ökad 
självförmåga i relation till smärta. Relationer bildades mellan deltagarna på grund av 
gemensamhet till smärta. Två psykologiska processer identifierades: motståndskraft och acceptans 
som resulterade i positiv affektion, meningsfulla relationer samt förändrade förhållningssätt till 
smärtan. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall. 



BILAGA D  

 IX 

Artikel 8 

 

 

Referens Elwafi, P. R., Wheeler, B. L. (2016). Listening to music as part of treatment for breast cancer: A 
qualitative content analysis of patients’ listening logs. The Arts in Psychotherapy, 48, 38-45. doi: 
http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.aip.2015.12.004 

Land  
Databas 

U.S.A. 
PsycINFO. 

Syfte Att undersöka kvinnor med bröstcancers reaktion av musikterapi. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ. 
Innehållsanalys av loggböcker. 

Urval 8 kvinnor som med bröstcancer, som behandlades på samma cancermottagning med någon typ av 
behandling, framförallt cellgifter. 

Datainsamling Kvinnorna fick välja kompositioner tillsammans med en musikterapeut och fick sedan en skiva att 
lyssna på dagligen. Kvinnorna fick sedan i uppgift att skriva ner sina reaktioner i en loggbok. 

Dataanalys En kvalitativ innehållsanalys där reaktionerna delades in i teman och sorterades i en tabell med 
kompositionernas genre. Ett eget tema var ”smärtlindring”. 

Bortfall 0 bortfall. 

Slutsats Musik bidrar till att lindra smärta via distraktion. Musiken beskrivs även bidra till ökat psykiskt 
välbefinnande samt hjälpa till vid insomningen tack vare den smärtlindrande effekten.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 
 



BILAGA D  

 X 

Artikel 9 

 

 

 

Referens Hand, C. J., Garcia, R. L.(2016). Analgesic effects of self-chosen music type on cold pressos-
induced pain: Motivating vs. Relaxing music. Psychology of Music, 44(5): 967-983. doi: 
10.1177/0305735615602144 

Land  
Databas 

England. 
PsycINFO. 

Syfte Syftet var att mäta och få en uppfattning om hur deltagarnas valda musik påverkade deras 
psykologiska och fysiologiska smärttillstånd vid självinducerad smärta. Deltagarna placerade 
händerna i kallt vatten för att efterlikna kronisk smärta. 

Metod:  
Design 

kvalitativ och kvantitativ ansats. 
mix-metod design. 

Urval 30 deltagare (14 män och 16 kvinnor), mellan 18-50 år. Exklusioner var individer som intagit 
analgetika föregående 12 timmar innan studien började samt individer med sjukdom där symtom 
var smärta. 

Datainsamling Utifrån VAS-I och VAS-U graderades smärtan. semi-strukturerat intervju utfördes. Patienterna 
fick välja ett motiverande musikstycke, ett avslappnande musikstycke samt tystnad som fungerade 
som en kontrollåtgärd. Ordningen utfördes av en quasi-randominisering för att utesluta oönskade 
effekter. Blodtrycket mättes samt pulsen, före och direkt efter. Profile of Moods (POM) användes 
också som två olika delskalor där den ena mätte nedstämd-upprymd och den andra trött-energi. 

Dataanalys Analysen gjordes med Little’s Missing Completely at Random (MCAR) då det saknades data från 
resultatet. Multivariate analysis of variance (MANOVA) användes. Även Analysis of variance 
(ANOVA) samt för den kvalitativa. 

Bortfall 0 bortfall. 

Slutsats Studien kom fram till att deltagarna som valde musiken själva skattade sin smärta lägre då den 
avslappnande musiken ledde till psykologisk och fysiologisk respons. Även om majoriteten av 
deltagarna själva hellre valde motiverande musik, hade avslappande musik större effekt än både 
motiverande musik och tystnad. Detta på grund av att den valda musiken inducerar affektion, 
familjära känslor och association till minnen vilket gav positiv respons till musikperception. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA D  

 XI 

Artikel 10 

 

 

 

Referens Korhan, E.A., Uyar, M., Eyigör, C., Yönt, G, H., Celik, S., Khorshid, L. (2014). The Effects of 
Music Therapy on Pain in Patients with Neuropathic Pain. Pain management Nursing, 15(1): 306-
314. doi: http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.pmn.2012.10.006  

Land  
Databas 

Turkiet. 
Cinahl. 

Syfte Syftet med studien var att utforska effekten av musikterapi hos patienter med neuropatisk smärta. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ. 
Quasi-experimentell med repeterbara mätinstrument. 

Urval 16 kvinnor och 14 män av turkisk härkomst och ålder mellan 18-70 år. Patienterna valdes från 
algologi avdelningen på ett sjukhus i Izmir mellan 1 januari, 2012 och 1 juni, 2012. 

Datainsamling Deltagarna fick lyssna på turkisk klassisk musik i 60 minuter som var enbart instrumentell genom 
hörlurar via MP3-spelare. VAS togs innan, efter 30 minuter och efter 60 minuter. 

Dataanalys Analysen gjordes med hjälp av RMANOVA för att mäta upprepade värden och variation. VAS 
användes för att patienterna kunde skatta sin smärta. 

Bortfall 0 bortfall. 

Slutsats Smärtreducering framkom till 30 minuter och även 60 minuter av musikintervention. Detta visar 
att smärtreducering förekommer i relation till musik hos patienter med neuropatisk smärta och kan 
fungera som ett tillägg till traditionell smärtlindring men utan biverkningar. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall. 



BILAGA D  

 XII 

Artikel 11 

 

Referens Peretz, I., Rainville, P., Roy, M. (2008). Emotional valence contributes to music induced 
analgesia. Acute Pain, 134(1-2): 140-147. doi: 10.1016/j.pain.2007.04.003 

Land  
Databas 

Kanada. 
Medline. 

Syfte  Studies syfte var att undersöka om det är attraktionskraften (den behagliga och obehagliga 
dimensionen) till ett musikstycke som gör musiken analgetisk. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ. 
Frågeformulär. 

Urval 18 deltagare (9 män & 9 kvinnor) i åldrarna 10-39 år valdes ut från universitetet i Montreal med 
hjälp av informationsblad. Ingen skulle vara musikaliskt utbildad, ha skador på huden eller vara 
psykiskt eller neurologiskt sjuka. De fick heller inte ha konsumerat några analgetiska läkemedel 
24h innan studien. 

Datainsamling Tre 5-minuters musikstycken med behaglig musik samt tre 5-minuters musikstycken med 
obehaglig musik valdes ut av 30 musikexperter. Smärta inducerades med hjälp av termal stimuli 
på underarmarna. Deltagarna fick först skatta sin smärta utan musik med hjälp av en NRS skala. 
De fick sedan lyssna på 15 min behaglig musik och därefter 15 min obehaglig musik. Var femte 
minut skattades smärtan på VRS skalan. De fick även skatta attraktionskraften samt deras humör 
på ett frågeformulär (Profile Of Mood States). 

Dataanalys Eta squared n2 användes för att mäta storleken av effekten. Analysen gjordes med hjälp av 
ANOVAs för att mäta variation.  

Bortfall 0 bortfall. 

Slutsats Studien kom fram till att musiken påverkar känslotillståndet och modulerar på så sätt upplevelsen 
av smärta. Om musiken var behaglig kände deltagarna mindre ilska och ångest. Den behagliga 
musiken visades lindra smärta bättre än både obehaglig musik och tystnad. Studien visar även att 
smärtan lindras parallellt med hur stark den personliga dragningen till ett musikstycke är. 
Obehaglig musik visades inte ha någon effekt på deltagarnas smärta. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall. 
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