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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Antalet personer med demenssjukdom ökar i världen. Demenssjukdom 

försämras progressivt och ger en dödlig utgång. God omvårdnad är den viktigaste 

åtgärden idag. Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för omvårdnaden och 

implementering av nya metoder. Tidigare studier påvisar att alternativa 

omvårdnadsåtgärder kan vara ett gott komplement till sedvanlig vård för 

patientgruppen. Det är tidigare känt att musik främjar hälsa hos människan.  

 

Syfte: Att beskriva musikens betydelse i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom samt att granska hur musiken har använts i inkluderade artiklar.  

 

Metod: En beskrivande litteraturstudie, baserad på 14 artiklar, totalt sju kvantitativa, 

fem kvalitativa samt två av mixad ansats. 

 

Huvudresultat: Musik minskade beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, 

var en källa till glädje och sinnesro. Mänsklig kontakt, interaktion och relation sågs 

stärkas. Musik hade en distraherande funktion och användes vid observation och 

bedömning av patientgruppen. Musik förmedlades individuellt eller i grupp av 

musikterapeuter, musiker och vårdare. Musiken förmedlades via CD-spelare, MP3-

spelare, sång, konserter och musikterapi. Musiken var i form av bekanta sånger, 

professionellt utformad- eller individanpassad efter patientgruppen. 

 

Slutsats: Musik i omvårdnaden av personer med demens sågs ha övervägande positiv 

betydelse. Kunskap kring musikens betydelse i omvårdnaden kan underlätta och 

förbättra demenssjukvården. Litteraturstudien kan tyda på att musik kan verka som ett 

gott komplement till sedvanlig vård. Musik tycktes ha positiv betydelse oberoende av 

hur musiken hade använts. Fortsatt forskning kring musikens betydelse i omvårdnad 

samt hur musiken har använts kan ses betydande för att utveckla demensvården.  
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Abstract 

 

Background: The number of people with dementia increases in the world, is a 

progressive disease and gives a fatal outcome. The most important measure is to 

provide good care. The nurse's role includes the overall responsibility for the care and 

the implementation of new methods. Studies have shown that alternative care can be a 

good complement to ordinary care for this group of patients. In previous studies music 

has shown positive results in promoting health in humans. 

 

Aim: To describe the importance of music in the care of people with dementia and 

examine how the music has been used in the included articles. 

 

Method: A descriptive literature review was used for this study. A total of 14 articles 

was included, seven quantitative, five qualitative and two mixed method articles. 

 

Main result: Music reduced disturbing behavioral and psychological symptoms and 

had a joyful soothing impact on people with dementia. Music had a positive impact on 

human contact, interaction and relation. Music had a distracting function and was 

used to make observations and assessments. The music was played in group or 

individually, and was presented by a music therapist, musicians or caregivers of people 

with dementia. CD-player, MP3-player, singing, concerts and music therapy were forms 

that were used to present the music. The music often contained familiar songs and could 

be professionally designed or individually adjusted for the person with dementia. 

 

Conclusion: Music was shown to have a positive meaning when caring for people with 

dementia. The knowledge regarding the use of music and its importance can facilitate 

and improve the care for people with dementia. Music can be used as a complement to 

ordinary care. The positive results did not seem to depend on how the music had been 

used in the included articles. There is a need for further research regarding the 

importance of music in care and how the music has been used in order to develop the 

care for people with dementia. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

Hur befolkningen kommer att se ut i framtiden är relevant för samtliga som arbetar 

inom hälso- och sjukvården. Antalet äldre ökar markant i världen. Till stor del är det 

äldre personer som konsumerar sjukvård. Stigande ålder är den mest kända riskfaktorn 

för att drabbas av demenssjukdom (Larsson & Rundgren 2010). År 2015 levde 47 

miljoner människor i världen med demenssjukdom, denna siffra förväntas stiga till 132 

miljoner år 2050. Uppskattningsvis insjuknar 9.9 miljoner människor i världen årligen i 

någon form av demenssjukdom (WHO 2017). I Sverige lever idag cirka 160 000 

personer med någon form av demenssjukdom. Ett ökat antal personer med demens 

innebär högre krav på demensvården sett till kompetens, resurser, utveckling och 

forskning. Behovet av att utveckla nya rutiner och nyskapande arbetssätt kommer 

därmed växa (Socialstyrelsen 2017a).  

 

1.1.1 Demenssjukdom 

Demenssjukdom innefattar en patologisk störning av intellektuella funktioner och flera 

av hjärnans funktioner påverkas. Demenssjukdom är ett samlingsnamn och delas 

vanligen in i grupperna primärdegenerativa-, vaskulära- och sekundära 

demenssjukdomar beroende av patofysiologisk orsak. Vid primärdegenerativa 

demenssjukdomar uppstår sjukdomsprocesser i hjärnvävnaden, orsaken är okänd. Ett 

exempel är Alzheimers sjukdom. Vaskulära demenssjukdomar beror av att hjärnans kärl 

skadas på grund av åderförkalkning och orsakas exempelvis av en blödning eller infarkt 

i hjärnan. Sekundära demenssjukdomar är en följd av somatisk sjukdom och kan bero 

av exempelvis alkoholrelaterad skada eller B12-brist. Det finns även blandningar av de 

olika huvudgrupperna. Att drabbas av demens ökar med åldern men det är ingen 

naturlig del av åldrandet. Det är en progressiv sjukdom som tillslut ger en dödlig utgång 

då det inte går att bota med dagens farmakologiska kunskap. Vanligt förekommande 

symtom vid demenssjukdom är problem med det logiska tänkandet, minnet, 

personlighetsförändring samt emotionella störningar. Demenssymtom försämras gradvis 

i samband med progressionen av sjukdomen (Larsson & Rundgren 2010). I denna studie 

har samlingsnamnet demenssjukdom använts och samtliga typer av demenssjukdom och 

sjukdomsgrad inkluderas. 
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1.1.2 Musik och musikterapi 

Musik och sång har i årtusenden varit betydelsefulla inslag i människans liv och vardag. 

Musik har genom historien beskrivits ha en helande, läkande, lugnande och 

glädjebringande kraft. Att använda musik i avseende att uppnå hälsobringande effekter 

har i modern tid benämns som musikterapi. Musikterapi utövas traditionellt sett av en 

terapeut som arbetar i team med andra professioner, exempelvis sjuksköterskor. 

Musiken upplevs tillsammans med terapeuten i grupp eller individuellt, terapeuten är 

med och exempelvis sjunger, spelar eller lyssnar (Vigren 2004). I artikeln av Wall och 

Duffy (2009) betonas att musik i terapeutiskt syfte inte endast måste framföras av en 

musikterapeut utan kan framföras av den person som utför omvårdnad, exempelvis 

vårdpersonal eller anhöriga som vårdar i hemmet. Enligt Vigren (2004) kan musik 

användas som ett hjälpmedel i vården, exempelvis i rehabilitering, träning eller i 

omvårdnaden för personer som lider av fysisk, emotionell eller psykisk störning. 

Musikterapi kan utveckla sensoriska, motoriska, intellektuella och emotionella 

funktioner. Genom olika musikala element och framförallt via rytm kan musik ge 

möjlighet till kommunikation, väcka uppmärksamhet, vara motiverande och aktiverande 

samtidigt som det kan verka lugnande och avslappnande hos människan. Varför 

musiken kan ge sådana effekter är något som ännu inte klargjorts (Vigren 2004). 

 

Musikterapi och användandet av musik för att främja hälsa hos människan påvisar i 

tidigare studier goda resultat (Chan, Wong & Thayala 2011; Li, Zhou & Wang 2017; 

Porter et al. 2016). I en studie av Porter et al. (2016) visar resultatet att musikterapi ger 

en signifikant förbättrad självkänsla och social funktion samt lägre depressionsnivå hos 

barn och ungdomar med sociala, känslomässiga- eller beteendemässiga störningar. 

Chan, Wong och Thayala (2011) undersökte i sin litteraturstudie huruvida musik i olika 

former hade en positiv inverkan på vuxna människor med depressiva symptom. 

Resultaten påvisar att depressiva symptom reduceras då personen lyssnar på musik 

under en längre tidsperiod. I en annan studie av Li, Zhou och Wang (2017) beskrivs det 

att musik vid omvårdnad av personer med brännskada har en smärtlindrande effekt. 

Resultatet visar även en markant minskad ångest hos individerna. Musik och 

musikterapi har under senare år kommit att rekommenderas som en alternativ 

omvårdnadsåtgärd (Socialstyrelsen 2017b). Idag finns det utbildningar i musikterapi 

och användandet av musik i omvårdnad. Förekomsten av dess användning återfinns 

inom bland annat cancervård, psykiatri, rehabilitering och pedagogisk verksamhet 
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(Förbundet för musikterapi u.å.). Tidigare studier betonar att vidare forskning inom 

området krävs för att fastslå musikens faktiska effekter på människans hälsa (Chan, 

Wong & Thayala 2011; Li, Zhou & Wang 2017; Porter et al. 2016). Betydelsen av 

musikterapi i denna litteraturstudie innefattade musikterapi som förekom inom 

sjukvården, begreppet avsåg musik som terapiform i omvårdnad.  

 

1.2 Centrala begrepp  

 

1.2.1 BPSD  

BPSD betyder beteendemässiga och psykiska symtom vid demens och innefattar de 

situationer där en person med demens reagerar med beteenden som är svåra för vårdaren 

att hantera exempelvis skrik, aggressivitet, apati, vandring, hallucinationer eller 

sömnstörningar (Skog 2013). Vidare beskriver Larsson och Rundgren (2010) att 

konfusion, desorientering, nedstämdhet, oro och ångest är vanligt förekommande 

symtom. BPSD orsakar i första hand lidande för personen med demens men berör även 

anhöriga, närstående och vårdpersonal (Skog 2013). I studien av Ostaszkiewicz, 

Lakhan, O’Connell och Hawkins (2015) beskriver sjuksköterskor svåra 

arbetsförhållanden vid omvårdnad av personer med demens och att BPSD symtom 

exempelvis är vanligt förekommande i den dagliga omvårdnaden. Psykologisk vägran är 

även vanligt förekommande exempelvis vägran att duscha eller klä sig. Sjuksköterskor 

återger både fysiska skador till följd av BPSD i form av slag, bett och sparkar, samt 

psykisk påfrestning i form av verbala påhopp eller kränkning. Skog (2013) menar att 

problematiska situationer som triggar symtom många gånger uppkommer till följd av 

dåligt bemötande, missförstånd i kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare, 

stress och bristande vårdmiljö. Larsson och Rundgren (2010) skriver att då en person 

drabbas av demenssjukdom är det vanligt att personen får stöd och hjälp av anhöriga för 

att klara av sjukdomens symtom och komplikationer i hemmet. Allt eftersom 

sjukdomen progressivt försämras växer omvårdnadsansvaret. Vanligt förekommande är 

att personen med demens slutligen flyttar till vårdboende.  

 

1.2.2 Omvårdnad vid demenssjukdom 

Den bästa behandlingen vid demenssjukdom är idag god professionell omvårdnad då 

det finns en tveksamhet till den farmakologiska behandlingen sett till dess varaktighet 

och effekt (Larsson & Rundgren 2010). Omvårdnad avser att främja eller bevara hälsa, 
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förebygga sjukdom eller ohälsa, eller stärka välbefinnande (Florin 2014). Under senare 

år har kvalitetsutvecklingen av demensvården fått starkt genomslag. Kunskapen kring 

omvårdnaden bygger till stor del på bemötandet av olika beteendestörningar som 

uppkommer på grund av demenssjukdom (Larsson & Rundgren 2010). Vårdgivaren bör 

beakta vårdtagarens individuella behov och förutsättningar i utformningen av 

omvårdnaden. Att som vårdgivare besitta förmågan att lyssna till de uttalade respektive 

outtalade behoven hos personen med demenssjukdom ses som en grundläggande 

kompetens (Wijk 2013). Omvårdnaden kring personen med demens bygger på att skapa 

en trygg miljö för individen, detta genom kommunikation samt utformningen av den 

fysiska omgivningen. Att tydliggöra kontraster och rummets funktion eller föremål 

genom symboler kan underlätta orienteringen. Vidare bör omvårdnadspersonalen ha god 

dialog med vårdtagarens anhöriga och närstående. Kunskap om vårdtagarens 

livsberättelser och personlighet kan underlätta i samtal och förutsäga eventuella 

önskemål som berör omvårdnaden som vårdtagaren inte själv kan uttrycka. 

Omvårdnaden innefattar även att stötta personen med demens att klara av olika moment 

i vardagen, exempelvis påklädning, måltider och hygien. Vårdaren ska vidare arbeta 

förebyggande mot sekundära funktionsnedsättningar som exempelvis trycksår, 

malnutrition och social isolering (Larsson & Rundgren 2010). 

 

Personen med demens ska ha möjlighet att delta i aktiviteter som ger glädje och 

välbefinnande. Aktiviteter ses som en omvårdnadsåtgärd med avsikt att bevara det 

friska hos personer med demens (Larsson & Rundgren 2010). Socialstyrelsen (2017a) 

rekommenderar aktiviteter som exempelvis hushållssysslor, utomhusvistelse eller dans. 

Målet med aktiviteterna är att bibehålla kognitiva och funktionsmässiga förmågor. 

Alternativa omvårdnadsåtgärder visar sig i tidigare studier vara ett gott komplement till 

sedvanlig vård för patientgruppen (Lindelöf, Lundin-Olsson, Skelton, Lundman & 

Rosendahl 2017; Nordgren & Engström 2012). Nordgren och Engström (2012) påvisar 

att djurterapi ger goda resultat sett till både kognitiv funktion och agitation för personer 

med demens. Lindelöf et al. (2017) visar att fysisk aktivitet har en positiv betydelse hos 

patientgruppen. Fysisk aktivitet skapar känslor av uppmuntran, trygghet och 

sammanhang.  

 

Valda begrepp i denna litteraturstudien är vårdande och miljö. Larsson och Rundgren 

(2010) menar att det är av stor vikt att utforma en trygg och integritetsstärkande 
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omvårdnad för personer med demens, detta direkt genom bemötande och indirekt via 

utformningen av miljön. Utifrån detta finns en koppling mellan valda begrepp och 

föreliggande litteraturstudies syfte, på detta vis styrks val av begrepp och dess 

lämplighet för studien.  

 

1.2.3 Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskans uppgift är att genom kunskap och erfarenhet utföra god 

personcentrerad omvårdnad utifrån ett etiskt förhållningssätt. Vetenskapligt baserade 

kunskaper och framsteg i omvårdnadsforskningen ska implementeras i verksamheten i 

form av nya metoder och tillvägagångssätt (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

Sjuksköterskan är inte alltid den person som utför omvårdnaden men denne besitter det 

yttersta ansvaret för omvårdnaden av patienten (Jakobsson Ung & Lützen 2014). Med 

ordinerade omvårdnadsåtgärder avser sjuksköterskan uppnå ett mål sett till den 

omvårdnadsdiagnos som denne är ansvarig för. Åtgärderna innefattar prevention, 

behandling och hälsofrämjande insatser (Björkvell & Thorell-Ekstrand 2014). Genom 

sin yrkeskompetens ska sjuksköterskan handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet 

kring personer med demenssjukdom, vidta och utvärdera omvårdnadsåtgärder (Edberg, 

Törnquist & Hansson 2014). I demenssjukvården har sjuksköterskan vidare en mycket 

viktig informerande roll. Då en närstående eller anhörig drabbas av demenssjukdom 

uppkommer många frågor, sjuksköterskan ska finnas tillgänglig som en trygg punkt 

både för anhöriga och den drabbade. Sjuksköterskan ska stötta patienten genom att 

bekräfta dennes upplevelser, känslor och verklighet (Larsson & Rundgren 2010).  

 

1.3 Teoretisk referensram  

Vald teoretisk referensram i denna studie är PLST-modellen. PLST står för 

“Progressively Lowered Stress Threshold model”, det vill säga en modell för 

progressivt sänkt stresströskel. Modellen utgår från att människan har en stresströskel, 

tröskeln avser den mängd stress en individ kan hantera utan att uppleva en krisreaktion. 

Stresströskeln är fastställd i vuxen ålder men kan tillfälligt eller permanent sänkas. 

PLST-modellen utgår från att en person med demens har en sänkt stresströskel, som 

reduceras i samband med sjukdomens fortskridning. Överskriden tröskel hos 

patientgruppen tar exempelvis sig uttryck av beteendemässiga störningar. Modellen går 

ut på att minimera stress så att inte tröskeln överskrids och på så vis kan ett mer adaptivt 

och funktionellt beteende hos personer med demens främjas. Detta genom att 



 

6 

 

vårdgivaren tidigt uppmärksammar stressrelaterade symtom hos individen och orsaken 

till symtomens uppkomst kan uppdagas. Utifrån detta kan vårdgivaren minimera 

beteendeproblematik eller blockera bakomliggande orsak. Vårdgivaren kan finna 

lösningar och verktyg för att modifiera miljön eller utformningen av omvårdnaden efter 

individens specifika behov. Modellen skapar förståelse för interaktionen mellan vårdare 

och vårdgivare samt sambandet mellan den unika individens behov och miljön som 

denne befinner sig i (Smith, Gerdner, Hall & Buckwalter 2004). Den teoretiska 

referensramen ansågs passande för litteraturstudien då kunskap om modellen kan hjälpa 

sjuksköterskan att vidta nödvändiga åtgärder för att lindra lidande och på så vis främja 

hälsa och välbefinnande i omvårdnaden för personer med demens.  

 

1.4 Problemformulering  

Antalet personer med demens ses öka i framtiden, vilket ställer högre krav på 

demenssjukvården och behovet av att utveckla nya rutiner och nyskapande arbetssätt 

kommer därmed växa. God omvårdnad är idag den viktigaste åtgärden i demensvården. 

Alternativa omvårdnadsåtgärder är ett gott komplement till sedvanlig vård för 

patientgruppen enligt tidigare studier. Musikens hälsofrämjande betydelse är sedan 

tidigare känt och visar i tidigare studier goda resultat på andra patientgrupper. Det är 

sjuksköterskans roll att implementera nya metoder i omvårdnadsarbetet. Därför är det 

betydande att sjuksköterskan erhåller ny forskning och får ökad kunskap om musikens 

betydelse i omvårdnaden för personer med demens. Det kan utveckla förståelsen för 

patientgruppen och möjlighet till att utföra god omvårdnad. I sökningen till föreliggande 

litteraturstudie påträffades tidigare artiklar inom området, mängden evidensbaserad 

forskning kan ses begränsad. Därför kan en sammanställning av ny forskning inom 

området vara till nytta för den grundutbildade sjuksköterskan. 

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

 

1.5.1 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva musikens betydelse i omvårdnaden av 

personer med demenssjukdom samt att granska hur musiken har använts i inkluderade 

artiklar. 
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1.5.2 Frågeställningar 

• Vilken betydelse hade musiken i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom? 

• På vilket sätt har musiken använts i inkluderade artiklar?  

 

2. Metod 

 

2.1 Design  

Denna litteraturstudie hade en beskrivande design (Polit & Beck 2017).  

 

2.2 Sökstrategi 

Artiklar söktes via databasen MedLine via sökmotorn PubMed som innehåller artiklar 

inom medicin och omvårdnad samt via databasen Cinahl med inriktning på artiklar 

inom omvårdnad (Polit & Beck 2017). Sökord som användes var Dementia, Music 

Therapy, nursing, caregiver och singing. I MedLine via PubMed användes sökorden 

Dementia och Music Therapy som MeSH-term. MeSH är en ämnesrubrik, ett 

kontrollerat vokabulär för medicinrelaterade referenser och används vid sökning i 

Pubmed (Polit & Beck 2017). I Cinahl användes sökorden Dementia och Music Therapy 

som heading. I Cinahl heter en ämnesrubrik istället Cinahl Headings men funktionen är 

densamma som för en MeSH-term. Ämnesrubriker i de båda sökningarna användes för 

att få ett specifikt utfall sett till föreliggande litteraturstudies syfte. Sökorden nursing, 

caregiver och singing söktes som fritext, vilket betyder att samtliga referenser som 

innehåller ordet inkluderas i sökningen. Fritext användes i de båda sökningarna då 

ytterligare en MeSH-term i sökningen resulterade i ett allt för snävt utfall och genom 

fritext vidgades utfallet (Polit & Beck 2017).  

 

Samtliga sökord söktes enskilt samt i kombination med varandra. De booleska 

söktermerna AND, NOT eller OR anger hur använda sökord kombineras i databasen. 

För att begränsa sökningarna användes termen ”AND”, se Tabell 1 (Polit & Beck 2017). 

I Medline via PubMed kombinerades sökorden “Dementia” (MeSH) AND “Music 

Therapy” (MeSH) AND ”nursing” (fritext). Samt “Dementia” (MeSH) AND 

”singing” (fritext) AND ”caregiver” (fritext). I Cinahl kombinerades orden 

“Dementia” (headings) AND “Music therapy” (headings) AND “nursing” (fritext).  
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Sökningarna begränsades genom aktiva val av limits i databaserna, se Tabell 1 (Polit & 

Beck 2017). Limits i PubMed var: 10 år, engelska och full text. Limits i Cinahl var: 10 

år, linked full text, engelska och peer reviewed. Funktionen peer reviewed, som innebär 

att artikeln är godkänd av experter inom ämnesområdet, finns inte som alternativ i 

PubMed och användes därför endast i Cinahl (Polit & Beck 2017). Limits 10 år 

användes för att få tillgång till ny forskning inom området.  

 

Tabell 1: Söktabell 

Databas Begränsningar 

(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal träffar Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Inkluderade 

artiklar 

Medline via 

PubMed 

10 år, engelska, 

full text 

2018-01-15 

Dementia 

(MeSH) AND 

Music Therapy 

(MeSH) AND 

nursing (fritext) 

49 23 9 

Medline via 

PubMed 

10 år, engelska, 

full text 

2018-01-15 

Dementia 

(MeSH) AND 

singing (fritext) 

caregiver 

(fritext) 

10 5 3 

Cinahl 10 år, engelska, 

linked full text, 

peer review 

2018-01-15 

Dementia 

(headings) 

AND Music 

therapy 

(headings) 

AND nursing 

(fritext) 

53 7 2 

Totalt   119 st 35 st 14 st 

 

2.3 Urvalskriterier  

För att besvara syfte samt frågeställningar valdes inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier ses som en kravprofil på vilka artiklar som ska ingå i en studie och 

exklusionskriterier är vilka artiklar som inte ska ingå. Dessa överväganden beslutas 

enligt Polit och Beck (2017) av studiens författare. Inklusionskriterier i föreliggande 

litteraturstudie var att artiklarna hade relevans för studiens syfte, var empiriska, av 
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kvantitativ, kvalitativ eller mixad ansats. Exklusionskriterier var att artiklarna inte var 

reviews eller dubbletter, samt artiklar som inte svarade på litteraturstudiens syfte. 

 

2.4 Urvalsprocess 

Sökningen gav ett utfall av totalt 119 stycken artiklar, för att välja ut relevanta artiklar 

sett till syfte och frågeställningar utfördes urvalsprocessen i fem steg. Artiklarna 

exkluderades kronologiskt efter följande ordning: review, dubblett, titel, abstract och 

fulltext, se Tabell 2. Vid granskning av till titel, abstract och fulltext valdes artiklar bort 

då de inte svarade på syftet. I det första steget exkluderades 20 stycken reviews. I det 

andra steget granskades dubbletter, 29 stycken artiklar föll bort. I det tredje steget 

genomfördes en översiktlig granskning av artiklarnas titel, 21 stycken valdes bort. I det 

fjärde steget lästes abstract överskådligt, varav 14 stycken exkluderades. I det femte och 

sista steget utfördes en grundligare granskning av artiklarna i fulltext och för att se till 

vetenskaplig struktur i studierna användes mallen IMRaD, Introduction, Methods, 

Results, and Discussion (Polit & Beck 2017). Antal artiklar som exkluderades i det 

femte steget var 21 stycken. Urvalsprocessen resulterade i att 14 av 119 stycken artiklar 

inkluderades i studien. Således bestod denna litteraturstudie av 14 stycken artiklar av 

kvantitativ-, kvalitativ- samt mixad ansats.  

 

Tabell 2: Urvalsprocess 

Antal artiklar  Åtgärd Anledning till  

bortfall 

Återstående artiklar 

119 st Översikt  20 st reviews 99 st 

99 st Granskning av 

dubbletter 

29 st dubbletter 70 st 

70 st Granskning av titel 21 st svarar ej på syftet 49 st 

49 st Granskning av abstract 14 st svarar ej på syftet 35 st 

35 st  Granskning av fulltext 21 st svarar ej på syftet 14 st 

Totalt urval   14 st 
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2.5 Dataanalys 

De inkluderade artiklarna i föreliggande studie bearbetades systematiskt för att 

säkerställa denna studies kvalité. Då granskning av fulltext genomfördes av de 14 valda 

artiklarna lästes samtliga individuellt av författarna oberoende av varandra. Artiklarna 

lästes sedan igenom tillsammans, tillvägagångssättet utfördes för att få ett så objektivitet 

resultat som möjligt (Polit & Beck 2017). För att analysera resultatet i valda artiklar 

användes en resultatmatris, se Bilaga 1. Utifrån resultatmatrisen kunde kategorier i 

artiklarna induktivt urskiljas. Därefter utfördes en kodning där kategorierna markerades 

med olika färger, en så kallad färgkodning, exempelvis markerades samtliga resultat 

kopplat till agitation med färgen röd. Polit & Beck (2017) menar att kodning av resultat 

är en god metod för att urskilja teman som är ömsesidigt uteslutande. Vid 

sammanställningen av färgkodningen skapades teman genom att identifiera likheter och 

skillnader i resultaten. Dessa teman utgjorde underrubrikerna i litteraturstudien: 

Emotionellt, Kognitivt, Musikens inverkan på mänsklig kontakt, interaktion och 

kommunikation samt Musik som verktyg för vårdaren, se Figur 1. En metodologisk 

matris utformades för att få en överblick av metodologiska aspekter i valda artiklar, se 

Bilaga 2 (Polit & Beck 2017). För att svara på syfte och frågeställningar granskades 

vald metodologisk aspekt, hur musiken har använts i inkluderade artiklar, i denna 

litteraturstudie. Ytterligare en metodologisk matris utformades med detta fokus, se 

Bilaga 3. Detta då det ger en god överblick av data och utifrån sammanställningen 

kunde likheter och skillnader urskiljas som sedan utformade underrubriker i resultatet 

(Polit & Beck 2017). Underrubrikerna var: Exponering av musiken, Förmedling av 

musiken och Musikens utformning, se Figur 1.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Då studier innefattar särskilt sårbara grupper i samhället bör noggranna överväganden 

gällande nytta kontra skada utföras innan studien genomförs. Exempelvis är personer 

med demenssjukdom en sårbar grupp som kräver ett sådant övervägande. Informerat 

samtycke bör även upprättas vid empiriska studier. Då personer som själva inte kan ge 

samtycke ska inkluderas i en studie krävs ett samtycke från någon som enligt lag kan 

representera individen och dennes önskemål. Vidare ska studien erhålla ett etiskt 

godkännande innan studien får genomföras. Anonymitet och konfidentialitet i hantering 

av personliga data är ytterligare ett sätt att säkerställa deltagarnas integritet och säkerhet 

(The World Medical Association 2017). Någon etisk prövning var inte nödvändig till 
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föreliggande studie då studierna redan är genomförda och publicerade och riskerna 

bedömdes minimala. Ett etiskt förhållningssätt har tillämpats i avseendet att resultatet 

redovisades objektivt och utan falsifiering, detta utan manipulering av resultatet eller val 

av framställda data. Författarnas tolkning, åsikter, förförståelse eller eventuella 

erfarenheter har tagits i beaktning. Inkluderade artiklar har granskats med stor 

noggrannhet och översättning från engelska till svenska har skett varsamt, detta för att 

undvika syftningsfel. Plagiat förekom inte, det är förbjudet (Polit & Beck 2017).  

 

3. Resultat 

Resultatet i litteraturstudien presenterades i löpande text samt via Figur 1. För att svara 

på syfte och frågeställningar presenterades 14 artiklar, totalt sju kvalitativa, fem 

kvantitativa samt två av mixad ansats. I löpande text redovisades resultatet under två 

huvudrubriker. Den första huvudrubriken var: Musikens betydelse i omvårdnaden av 

personer med demenssjukdom med underrubrikerna: Emotionellt, Kognitivt, Musikens 

inverkan på mänsklig kontakt, interaktion och kommunikation samt Musik som verktyg 

för vårdaren. Den andra huvudrubriken var: Hur musiken har använts med 

underrubrikerna: Exponering av musiken, Förmedling av musiken och Musikens 

utformning, se Figur 1.  

 

Figur 1: Resultatöversikt 
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3.1 Musikens betydelse i omvårdnaden av personer med demenssjukdom 

 

3.1.1 Emotionellt  

Musik i grupp har visat minskat agiterat beteende hos personer med demens (Dunn & 

Riley-Doucet 2012; Ho et al. 2011; Lin et al. 2010; Shibazaki & Marshall 2017). I 

artikeln av Sakamoto, Ando och Tsutou (2013) där personer med demens lyssnade på 

musik eller fick individuell musikterapi påvisades minskade BPSD-värden sett till 

exempelvis aggressions- och orosbeteende. Götell, Brown och Ekman (2009) belyste i 

sin studie att musik resulterade i minskade aggressiva uttryck och skrikbeteenden. Detta 

då musik spelades i bakgrunden vid utförandet av morgonrutiner på vårdboende för 

personer med demens. Tuckett, Hodkinson, Rouillon, Balil-Lozoya och Parker (2014) 

fann att utåtagerande beteende och skrik dämpades då personer med demens deltog i 

musikterapi. Oroliga beteenden sågs minska enligt två av studierna som påvisade att 

personer med vandringsbeteende kunde finna ro att sitta stilla under en längre stund då 

musik spelades (Shibazaki och Marshall 2017; Tuckett et al. 2014). Tuckett et al. (2014) 

beskrev att huruvida effekten av musikterapi i grupp var positiv eller negativ berodde av 

dagsform och individen själv. Musikens positiva effekt varade som mest i några timmar 

i anslutning till musikterapin. Ho et al. (2011) påvisade att minskat agiterat beteende 

varade cirka två veckor efter interventionens slut. Minskade värden sett till BPSD steg 

återigen tre veckor efter interventionens slut enligt Sakamoto, Ando och Tsutou (2013). 

Lin et al. (2010) fann att minskat agiterat beteende varade upp till en månad efter 

interventionen.  

 

Enligt tre av artiklarna gjorde musik att personer med demens blev lugna och mer 

rofyllda. Musiken var en källa till sinnesro och de var mer avslappnade då musiken 

spelades (Lewis, Bauer, Winbolt, Chenco & Hanley 2014; Marmstål Hammar, Emami, 

Engström & Götell 2011; Sakamoto, Ando & Tsutou 2013). I studien av Sung, Chang 

och Lee (2010) lyssnade personer med demens på musik. Det gav signifikant lägre 

ångestnivåer jämfört med kontrollgruppen som fick sedvanlig vård. I tre av studierna 

beskrevs att musiken inte uppskattades av alla deltagare, motstånd, missnöje och 

störande beteende kunde observeras (Götell, Brown & Ekman 2009; Marmstål Hammar 

et al. 2011; Shibazaki & Marshall 2017).  
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Musik sågs i två studier leda till mer positiva och mindre negativa känslor hos personer 

med demenssjukdom (van der Vleuten, Visser & Meeuwesen 2012; Shibazaki & 

Marshall 2017). I sex studier var glädje en vanligt förekommande respons på musik hos 

personer med demens (Tuckett et al. 2014; Camic, Myferi Williams & Meeten 2011; 

Eldirdiry Osman, Tischler & Schneider 2016; Götell, Brown & Ekman 2009; Lewis et 

al. 2014; Särkämö et al. 2014). Glädje tog sig i uttryck som leenden och skratt när 

musiken spelades (Marmstål Hammar et al. 2011; Sakamoto, Ando & Tsutou 2013; 

Shibazaki & Marshall 2017; Tuckett et al. 2014). I studien av Särkämö et al. (2014) 

påvisades musik vara en källa till glädje och ökad livskvalitet, glädje var en 

korttidseffekt och livskvalitet sågs vara en långtidseffekt. Enligt Shibazaki och Marshall 

(2017) sågs musik som ett nöje och personen med demens ville delta på konserterna. 

Enligt två studier stimulerades energi, livlighet och lekfullhet (Camic, Myferi Williams 

& Meeten 2011; Götell, Brown & Ekman 2009). Camic, Myferi Williams och Meeten 

(2011) såg att livlighet bevarades upp till ett dygn efter deltagande i sånggrupp. I tre 

artiklar visade sig personer med demens tillfredsställda och välmående i samband med 

musik (Götell, Brown & Ekman 2009; Eldirdiry Osman, Tischler & Schneider 2016; 

Marmstål Hammar et al. 2011).  

 

3.1.2 Kognitivt 

Att lyssna på musik sågs ha en positiv inverkan på minnet hos personer med demens 

(Tuckett et al. 2014; Eldirdiry Osman, Tischler & Schneider 2016; Sakamoto, Ando & 

Tsutou 2013; Shibazaki & Marshall 2017). Tuckett et al. (2014) beskrev musiken som 

en källa till mental stimulering och musiken fick personer med demens att minnas olika 

skeden i livet. Shibazaki och Marshall (2017) beskrev att personer med demens mindes 

texter i sånger och sjöng med, de visade även upp tidigare personlighetsdrag som 

förlorats i samband med sjukdomens progression. Enligt Särkämö et al. (2014) där 

vårdare använde musik och sång i daglig omvårdnad sågs korttidsminnet förbättras på 

kort sikt och långtidsminnet på lång sikt. I två studier väckte musik personer med 

demens uppmärksamhet. Att sjunga sånger gjorde att denne upplevdes mer aktiv och 

följsam i omvårdnaden. Ökad medvetenhet hade en positiv inverkan på samarbetet 

mellan vårdgivare och vårdtagare. Då vårdaren slutade sjunga kunde personen fortsätta 

sången på egen hand (Götell, Brown & Ekman 2009; Marmstål Hammar et al. 2011). I 

studien av Shibazaki och Marshall (2017) beskrev vårdare och sjuksköterskor att 

personer med demenssjukdom var mer samarbetsvilliga och mottagliga för intryck i 
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anslutning till musikkonserten, därmed underlättades vårdandet. Under konserten kunde 

personer med demens behålla en skärpt uppmärksamhet och koncentration.  

 

3.1.3 Musikens inverkan på mänsklig kontakt, interaktion och kommunikation 

Musik hade en positiv inverkan på mänsklig kontakt och interaktion (Tuckett et al. 

2014; Camic, Myferi Williams & Meeten 2011; Eldirdiry Osman, Tischler & Schneider 

2016; Götell, Brown & Ekman 2009; van der Vleuten, Visser & Meeuwesen 2012; 

Shibazaki & Marshall 2017; Särkämö et al. 2014). Enligt två studier hade musiken en 

positiv inverkan på relationen mellan vårdpersonal och personer med demens (Götell, 

Brown & Ekman 2009; van der Vleuten, Visser & Meeuwesen 2012). Götell, Brown 

och Ekman (2009) beskrev att musiken var en källa till god stämning då musik spelades 

i bakgrunden vid utförande av morgonrutiner. Vårdaren kände inte samma krav av att 

skapa god stämning, musiken i sig bidrog till det. Interaktionen mellan parterna 

förbättrades ytterligare då personalen sjöng (Götell, Brown & Ekman 2009). I tre 

studier sågs relationen mellan anhöriga som vårdade i hemmet och personer med 

demens stärkas (Tuckett et al. 2014; Camic, Myferi Williams & Meeten 2011; Eldirdiry 

Osman, Tischler & Schneider 2016; Shibazaki & Marshall 2017). Musik stimulerade 

kommunikation hos personer med demens (Götell, Brown & Ekman 2009; Shibazaki & 

Marshall 2017; van der Vleuten, Visser & Meeuwesen 2012). Enligt Götell, Brown och 

Ekman (2009) uttryckte sig personer med demens mer verbalt då vårdaren sjöng under 

morgonrutinerna, förmågan att tala tycktes även stärkas. Tuckett et al. (2014) beskrev i 

sin studie att ett flertal av deltagarna i musikterapin tappat talförmåga till följd av sin 

demensdiagnos, då musiken spelades kunde de sjunga. Van der Vleuten, Visser och 

Meeuwesen (2012) betonade att personer med demens inte endast samtalade mer med 

personalen utan även med varandra under och efter konserterna. Förbättrad 

kommunikationsförmåga beskrev Shibazaki och Marshall (2017) varade i ett par dagar.  

 

3.1.4 Musik som verktyg för vårdaren 

Musik sågs i fyra av studierna vara en strategi för att distrahera personen med 

demenssjukdom (Camic, Myferi Williams & Meeten 2011; Götell, Brown & Ekman 

2009; Lewis et al. 2014; Marmstål Hammar et al. 2011). I två av studierna kunde 

vårdaren distrahera personen med demens genom att sjunga och på så vis avleda 

oönskat beteende som skrikbeteende eller psykologisk vägran vid utförande av 

omvårdnad (Götell, Brown & Ekman 2009; Marmstål Hammar et al. 2011). I två 
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artiklar var musiken för anhöriga som vårdade i hemmet ett sätt att distrahera personen 

med demens från oönskat beteende (Camic, Myferi Williams & Meeten 2011; Lewis et 

al. 2014). Shibazaki och Marshall (2017) påvisade att musik kunde användas av 

vårdaren vid bedömning av motorik efter stroke och respiratorisk funktion på 

vårdboende för personer med demenssjukdom. Detta var ett nytt tillvägagångssätt och 

personalen upplevde att de kunde utföra mer noggranna och precisa bedömningar av 

olika medicinska tillstånd. Musik påvisades i fyra studier framkalla motoriska 

funktioner hos personer med demens, vilka tog sig i uttryck som att klappa händer, 

dansa, stampa takten och nickande (Tuckett et al. 2014; Dunn & Riley-Doucet 2012; 

Sakamoto, Ando & Tsutou 2013; Shibazaki & Marshall 2017). Marmstål Hammar et al. 

(2011) beskrev att personer med demens som tycktes sakna motoriska funktioner då 

sedvanlig vård utfördes, aktivt kunde lyfta armarna vid exempelvis påklädning då 

personalen sjöng. Shibazaki och Marshall (2017) beskrev att musiken kunde stimulera 

rörlighet och finmotorik hos personer med begränsad rörlighet, samt att musiken gav 

förbättrad motorisk koordination.  

 

3.2 Hur musiken har använts i inkluderade artiklar 

 

3.2.1 Exponering av musiken 

I nio av artiklarna exponerades personer med demens för musik (Lin et al. 2010; 

Tuckett et al. 2014; Dunn & Riley-Doucet 2012; van der Vleuten, Visser & Meeuwesen 

2012; Ho et al. 2011; Shibazaki & Marshall 2017; Camic, Myferi Williams & Meeten 

2011; Eldirdiry Osman, Tischler & Schneider 2016; Särkämö et al. 2014). I fyra av 

artiklarna exponerades musiken i någon form till en enskild individ (Lewis et al. 2014; 

Sung, Chang & Lee 2010; Marmstål Hammar et al. 2011; Götell, Brown & Ekman 

2009). I artikeln av Sakamoto, Ando och Tsutou (2013) skedde exponeringen både 

individuellt och i grupp, i studien ingick en kontroll-, passiv- och interaktiv grupp, detta 

gällde den interaktiva gruppen. 

 

3.2.2 Förmedling av musiken 

I sex av artiklarna förmedlades musiken av vårdpersonal till personer med 

demenssjukdom (Dunn & Riley-Doucet 2012; Sakamoto, Ando & Tsutou 2013; Ho et 

al. 2011; Sung, Chang & Lee 2010; Marmstål Hammar et al. 2011; Götell, Brown & 

Ekman 2009). I tre av dessa studier användes en CD-spelare för att förmedla musiken 
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(Ho et al. 2011; Dunn & Riley-Doucet 2012; Sung, Chang & Lee 2010). I en av 

artiklarna sjöng vårdpersonalen för eller med personen med demens (Marmstål Hammar 

et al. 2011). I studien av Sakamoto, Ando och Tsutou (2013) lyssnade passiva gruppen 

på CD-spelare med en vårdgivare och interaktiva gruppen lyssnade på CD-spelare i 

kombination med interaktiva aktiviteter där musikterapeut eller sjuksköterska bjöd in 

till exempelvis sång. I artikeln av Götell, Brown och Ekman (2009) användes en CD-

spelare i bakgrunden under en del av interventionen, i den andra delen sjöng vårdare för 

eller med personen med demens. I fem studier förmedlades musiken av musiker 

(Camic, Myferi Williams & Meeten 2011; Eldirdiry Osman, Tischler & Schneider 

2016; van der Vleuten, Visser & Meeuwesen 2012; Shibazaki & Marshall 2017; 

Särkämö et al. 2014). Två artiklar förmedlades musiken genom sånggrupper (Camic, 

Myferi Williams & Meeten 2011; Eldirdiry Osman, Tischler & Schneider 2016). Två 

studier genomförde konserter för personer med demens (van der Vleuten, Visser & 

Meeuwesen 2012; Shibazaki & Marshall 2017). En av studierna förmedlade musiken 

genom CD-spelare och via sånggrupp (Särkämö et al. 2014). I två av artiklarna ledde 

två musikterapeuter musikterapi för personer med demens (Lin et al. 2010; Tuckett et 

al. 2014). I studien av Lewis et al. (2014) skedde musikförmedling av anhöriga som 

vårdade i hemmet, personen med demens fick lyssna på MP3-spelare.  

 

3.2.3 Musikens utformning  

I sex av studierna var musiken som användes bekant för personen med demens, det var 

sånger från barndom eller tidigare skeden i livet (Tuckett et al. 2014; Marmstål Hammar 

et al. 2011; Shibazaki & Marshall 2017; Götell, Brown & Ekman 2009; Camic, Myferi 

Williams & Meeten 2011; Eldirdiry Osman, Tischler & Schneider 2016). Fem artiklar 

använde individanpassad musik för personen med demens (Lin et al. 2010; Lewis et al. 

2014; Sakamoto, Ando & Tsutou 2013; van der Vleuten, Visser & Meeuwesen 2012; 

Särkämö et al. 2014). Musiken i två av studierna var professionellt utformad specifikt 

för patientgruppen (Ho et al. 2011; Sung, Chang & Lee 2010). I artikeln av Dunn och 

Riley-Doucet (2012) lyssnade personer med demens på icke-religiös och religiös musik. 
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4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Syftet i denna litteraturstudie var att beskriva musikens betydelse i omvårdnaden av 

personer med demenssjukdom samt att granska hur musiken har använts i inkluderade 

artiklar. I resultatet visade det sig att musik minskade BPSD symtom, framkallade lugn 

och var en källa till sinnesro hos personer med demens. Glädje var en vanlig respons på 

musik. Mänsklig kontakt, interaktion och relation sågs stärkas. Musik hade även en 

distraherande funktion och användes vid observation och bedömning av personer med 

demens. Förmedling av musik skedde individuellt eller i grupp och förmedlades av 

musikterapeuter, musiker eller vårdare av personer med demens. Musiken förmedlades 

via CD-spelare, MP3-spelare, sång, konserter och musikterapi. Musiken var i form av 

bekanta sånger, professionellt utformad- eller individanpassad efter patientgruppen. 

 

4.2. Resultatdiskussion 

Litteratursammanställningen visade att musik minskade agiterat beteende hos personer 

med demens (Dunn & Riley-Doucet 2012; Ho et al. 2011; Lin et al. 2010; Shibazaki & 

Marshall 2017). Resultatet visade även att minskat agiterat beteende var temporärt (Ho 

et al. 2011; Sakamoto, Ando & Tsutou 2013; Lin et al. 2010). Wall och Duffy (2009) 

styrker detta i sin studie där agiterat beteende minskar i samband med musik men någon 

långtidseffekt inte kan bekräftas. En slutsats av ovanstående kan då vara att aktivitet i 

form av musik eller sång bör vara kontinuerlig i omvårdnaden för att eftersträva ett mer 

funktionellt beteende. Resultatet i denna litteraturstudie påvisade att musik reducerade 

förekomsten av BPSD symtom (Götell, Brown & Ekman 2009; Sakamoto, Ando & 

Tsutou 2013; Shibazaki & Marshall 2017; Tuckett et al. 2014). I studien av 

Ostaszkiewicz et al. (2015) beskriver sjuksköterskor att BPSD skapar utmaningar i det 

dagliga arbetet och orsakar lidande för personen med demens. Wall & Duffy (2009) 

menar att musik i framtiden kan komma att spela en betydande positiv roll för att 

minska beteendestörningar hos patientgruppen. Då BPSD reduceras i samband med 

musik kan det enligt författarna till föreliggande studie ses som betydande att musiken 

får en större roll i omvårdnaden av personer med demens, detta för att minska lidande. 

Samtidigt visade resultatet i föreliggande litteraturstudie att det förekom motstånd, 

missnöje och störande beteenden i samband med musik och sång (Götell, Brown & 

Ekman 2009; Marmstål Hammar et al. 2011; Shibazaki & Marshall 2017). Vårdgivaren 
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bör beakta vårdtagarens individuella behov och förutsättningar i utformningen av 

omvårdnaden (Wijk 2013). Enligt vald teori, PLST-modellen, ska vårdgivaren tidigt 

uppmärksamma stressrelaterade symptom och på så vis förhindra en stressreaktion med 

lämplig åtgärd (Smith et al. 2004). Sjuksköterskans roll är att genom sin kompetens 

implementera nya åtgärder anpassade efter varje individ och dennes unika behov 

(Svensk sjuksköterskeförening 2017). Skillnaden i resultatet kan ses belysa vikten av att 

demensvården individanpassas.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie påvisade att musiken var en källa till lugn och 

sinnesro (Lewis et al. 2014; Marmstål Hammar et al. 2011; Sakamoto, Ando & Tsutou 

2013). Samtidigt som musik och sång hade en glädjande inverkan på personer med 

demens (Tuckett et al. 2014; Camic, Myferi Williams & Meeten 2011; Eldirdiry 

Osman, Tischler & Schneider 2016; Götell et al. 2009; Lewis et al. 2014; Särkämö et al. 

2014). Detta bekräftades av Tomaino (2013) som i sin studie belyser att musiken inger 

lugn och bringade glädje. Florin (2014) beskriver att omvårdnad avser att stärka 

välbefinnande hos individen. Utifrån ovanstående kan musikens inverkan ses främja 

välbefinnande hos personer med demens och därför kan musik ses vara betydelsefullt i 

utförandet av omvårdnad. I PLST-modellen är målsättningen att bibehålla en låg 

stressnivå för att förebygga stressreaktioner, som är en källa till lidande för personer 

med demens (Smith et al. 2004). Då personer med demens bibehåller lugn via musik 

kan ett påstående vara att stressnivån även bibehålls låg och därmed främjas ett mer 

adaptivt beteende. Vidare möjliggör denna kunskap att sjuksköterskan kan arbeta med 

förebyggande åtgärder.  

 

Musik och sång visade sig ha positiv inverkan på mänsklig kontakt i resultatet (Tuckett 

et al. 2014; Camic, Myferi Williams & Meeten 2011; Eldirdiry Osman, Tischler & 

Schneider 2016; Götell, Brown & Ekman 2009; van der Vleuten, Visser & Meeuwesen 

2012; Shibazaki & Marshall 2017; Särkämö et al. 2014). Skingley och Vella-Burrows 

(2010) påvisar liknande resultat i sin litteraturstudie där de sammanställer musikens 

terapeutiska effekter. Föreliggande litteraturstudies resultatet visade att musik hade 

positiv betydelse för relationer runt personer med demens (Camic, Myferi Williams & 

Meeten 2011; Eldirdiry Osman, Tischler & Schneider 2016; Götell, Brown & Ekman 

2009; Shibazaki & Marshall 2017; Tuckett et al. 2014; van der Vleuten, Visser & 

Meeuwesen 2012). Det kan diskuteras kring huruvida det var musik och sång eller om 
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det var en gemensam aktivitet i sig som gav positiv inverkan på relationer. I studien av 

Lindelöf et al. (2017) där personer med demens utför fysisk aktivitet i grupp beskriver 

deltagarna att aktiviteten i sig är källa till gemenskap. Betoning ligger på att det inte är 

aktiviteten i sig som är det centrala utan att personer med demens umgås och interagerar 

med varandra. Enligt Larsson och Rundgren (2010) är en trygg vårdmiljö mycket viktigt 

inom demensvård för att skapa förutsättningar för en god omvårdnad. En slutsats kan 

vara att musik kan användas i avseende att skapa genomenskap och utgöra en bro för 

goda relationer runt personer med demens, vilket kan ses bidra till en trygg miljö.  

 

Att göra observationer och bedömningar av personer med demens kan ses problematiskt 

och resurskrävande på grund av BPSD symtom (Basun, Skog, Wahlund & Wijk 2013). 

I litteraturssamanställningens resultat underlättade musik utförandet av medicinska och 

motoriska bedömningar (Shibazaki & Marshall 2017). Musik kan utifrån ovanstående 

ses som ett verktyg i omvårdnaden och en nytänkande metod i demenssjukvården enligt 

författarna till föreliggande litteraturstudie. Vilket vidare kan ses bidra till att underlätta 

sjuksköterskans dagliga arbete och bidra till en god bild av patientens mående och 

funktioner. I resultatet användes musik för att distrahera personer med demenssjukdom 

(Camic, Myferi Williams & Meeten 2011; Götell, Brown & Ekman 2009; Lewis et al. 

2014; Marmstål Hammar et al. 2011). PLST-modellen menar att vårdaren ska vidta 

nödvändiga åtgärder för att blockera en stressreaktion och därmed mildra 

beteendeproblematik (Smith et al. 2004). En slutsats av ovanstående kan vara att musik 

och sång utgör ett verktyg för att avleda en stressreaktion, detta genom att anpassa 

miljön och vårdens utformning vid exempelvis omvårdnadsrutiner.  

  

4.2.1 Metodologisk diskussion 

Centralt i samtliga inkluderade artiklar var att musik har använts. Det som skiljde 

studierna var om personer med demens exponerats för musik individuellt eller i grupp, 

hur musiken förmedlades samt vilken typ av musik de lyssnade på. En likhet mellan nio 

av studierna var att musiken till personer med demens förmedlades i grupp (Lin et al. 

2010; Tuckett et al. 2014; Dunn & Riley-Doucet 2012; van der Vleuten, Visser & 

Meeuwesen 2012; Ho et al. 2011; Shibazaki & Marshall 2017; Camic, Myferi Williams 

& Meeten 2011; Eldirdiry Osman, Tischler & Schneider 2016; Särkämö et al. 2014). 

Att musik kan förmedlas i grupp bekräftas i en studie av Ray och Mittelman (2017) där 

musikterapi i grupp utförs på personer med demens på ett vårdboende, detta för att 
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bedöma musikens effekt på depressiva symtom, agitation och vandringsbeteende. I 

likhet med resultatet i litteraturstudien visar även Ray och Mittelman (2017) att musiken 

har en positiv inverkan på personer med demens. I resultatet till föreliggande 

litteraturstudie förmedlades musiken till en enskild individ i fyra artiklar (Lewis et al. 

2014; Sung, Chang & Lee 2010; Marmstål Hammar et al. 2011; Götell, Brown & 

Ekman 2009). Liknande utförande återfinns i studien av Porter et al. (2016) där 

förmedling av musikterapi med ungdomar med sociala, känslomässiga- eller 

beteendemässiga störningar sker individuellt. Resultatet i studien samstämmer med 

resultatet i denna litteraturstudie sett till förbättrat välmående. En slutsats av 

ovanstående kan vara att huruvida musiken förmedlas i grupp eller till en enskild 

individ inte har någon större betydelse för utfallet sett till en god inverkan på 

människans hälsa.  

 

I fyra av 14 artiklar i denna studies resultat förmedlades musiken genom CD-spelare 

(Ho et al. 2011; Dunn & Riley-Doucet 2012; Sung, Chang & Lee 2010; Götell, Brown 

& Ekman 2009). Förekomsten av användningen av CD-spelare redovisas även i en 

litteraturstudie av Li, Zhou och Wang (2017) där 13 av de 17 inkluderade artiklarna 

förmedlar musik genom CD-spelare. I föreliggande litteraturstudie redovisade artikeln 

av Lewis et al. (2014) användande av MP3-spelare för att förmedla musiken. I en annan 

studie av Wang, Chair, Wong och Li (2016) utförs musikintervention vid sänggående 

för att studera musikens effekt på sömnkvalitet hos äldre personer. I denna studie 

förmedlas även musiken via MP3-spelare. Gemensamt för användandet av CD-spelare 

och MP3-spelare kan vara att musikens inverkan på individen tycktes vara densamma, 

det är lugnande och avslappnande. Resultatet i denna litteraturstudie visade att fem av 

studierna individanpassat valet av musik efter personen med demens (Lin et al. 2010; 

Lewis et al. 2014; Sakamoto, Ando & Tsutou 2013; van der Vleuten, Visser & 

Meeuwesen 2012; Särkämö et al. 2014). Detta sågs minska agitation samt bringa glädje. 

Även Ray och Mittleman (2017) utformar musiken efter individen med hjälp av 

anhöriga och vårdpersonal samt utifrån personen med demens egna önskemål om 

möjligt. De bekräftar resultatet från litteratursammanställningen, att musiken främjar 

välmående hos personer med demens sett till minskade depressiva symptom samt 

reducerad agitation. Detta då minskade depressiva symtom och agiterat beteende enlig 

författarna till föreliggande studie automatiskt kan ses bringa glädje och välmående. 
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4.3. Metoddiskussion 

Designen i detta examensarbete var en beskrivande litteraturstudie. Polit och Beck 

(2017) menar att litteraturstudier avser att introducera läsaren till valt forskningsområde 

samt ge en god överblick av aktuellt forskningsläge. Databaserna MedLine via 

sökmotorn PubMed och Cinahl användes vid sökning av artiklar. Det kan ses som en 

styrka då Polit och Beck (2017) menar att databaserna är de största inom sjukvård och 

omvårdnad. Sökorden som användes var Dementia, Music Therapy, nursing, caregiver 

och singing. Sökordet “Dementia” valdes i avsikt att inkludera samtliga typer av 

demenssjukdom och sjukdomsgrad, för att motverka ett för snävt utfall av studier. 

Enligt Svensk MeSH är “Musikterapi” en tilläggsbehandling vid nervsjukdomar, 

psykiska sjukdomar eller beteendestörningar. “Music Therapy” användes även eftersom 

enbart ordet “music” gav för få träffar som tycktes möta studiens syfte och ”Music 

Therapy” var det begrepp som avsåg musik som terapiform i omvårdnad. Ordet 

“singing” användes för att vidga sökningen. “Nursing” och “caregiver” valdes då dessa 

begrepp syftar till omvårdnad. Val av samtliga sökord styrdes av föreliggande 

litteraturstudies syfte (Polit och Beck 2017). I sökningen valdes limits för att eliminera 

artiklar orelevanta för studiens syfte. Styrkor i dessa limits kan vara att ingen forskning 

äldre än 10 år skulle inkluderas i litteraturstudien, detta för att utesluta äldre forskning 

inom området. Samtidigt kan det vara en svaghet då det fanns en önskan om att använda 

limit 5 år för att endast inkludera den nyaste forskningen. Polit och Beck (2017) belyser 

att en sammanställning av den nyaste forskningen är mest aktuellt för dagens samhälle. 

Detta var inte möjligt då utfallet av artiklar var för smalt. Ålder på deltagarna valdes 

inte som en limit, vilket kan ses som en svaghet. Valet av att utesluta ålder som limit 

motiveras genom att demens generellt är en sjukdom som drabbar den äldre 

befolkningen, vid sökningen speglade även utfallet detta. 

 

Enligt Polit och Beck (2017) bör artiklarna i en litteraturstudie vara primärkällor då 

sekundärkällor ofta misslyckas att ge detaljerad information om studierna och sällan är 

objektiva. En styrka i föreliggande litteraturstudie kan därför vara inklusionskriterieriet 

att artiklarna skulle vara empiriska. Ytterligare inklusionskriterie var att artiklarna 

kunde vara av kvantitativ, kvalitativ eller mixad ansats. Detta då både kvantifierbara 

studier och studier som beskriver upplevelser ansågs kunna besvara syfte och 

frågeställningar. Polit och Beck (2017) menar att läsaren på detta sätt erhåller en djupare 

kunskapsöversikt inom valt område och därför kan valet av att inkludera dessa ansatser 
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vara en styrka. Valet av urvalskriterierna i denna litteraturstudie tillät en konsekvent och 

specifik urvalsprocess där studier som inte uppfyllde dessa kriterier exkluderades (Polit 

och Beck 2017). Möjliga artiklar lästes i urvalsprocessen först enskild och därefter 

tillsammans, det kan ses som en styrka då det enligt Polit och Beck (2017) förhindrar 

förvrängda resultat och främjar objektivitet. Vid granskning av möjliga artiklar i fulltext 

användes mallen IMRaD för att se till vetenskaplig struktur i studierna (Polit & Beck 

2017). Två av de inkluderade studierna utgick inte från IMRaD (Eldirdiry Osman, 

Tischler & Schneider 2016; Shibazaki & Marshall 2017). Anledningen till inkludering 

var att resultat- och diskussionsdel var ihop skrivna, men det ändå framgick en tydlig 

åtskillnad. 

 

För att analysera resultatet i de 14 inkluderade artiklarna användes en resultatmatris och 

två metodologiska matriser i tabellform, se Bilaga 1, 2 och 3. Polit och Beck (2017) 

betonar att användande av matriser ger en god överblick av insamlade data. De menar 

vidare att kodning av resultat underlättar för att urskilja likheter och skillnader från data. 

Därför färgkodats resultatet i inkluderade artiklar vilket underlättade utformning av 

teman och underrubriker i litteraturstudien. Valet av metodologisk aspekt, hur musiken 

har använts i inkluderade artiklar, kan ses som relevant för denna litteraturstudie då 

inkluderade artiklar använde musiken på olika sätt. Resultatet av den metodologiska 

framställningen kan vidare sättas i ett större perspektiv genom jämförelse av tidigare 

forskning inom området, vilket på så vis kan ses som en styrka. 

 

Polit och Beck (2017) menar att resultatpåverkan via tolkningar och förförståelse är 

vanligt förekommande inom litteraturstudier, vilket författarna till denna studie varit 

medvetna om. Författarnas åsikter eller eventuella erfarenheter har även tagits i 

beaktning. Genomgående i studien var att översättning av inkluderade artiklar, från 

engelska till svenska, skett varsamt för att undvika syftningsfel. Resultat har inte 

manipulerats då ingen data utelämnats eller falsifierats för att svara på studiens syfte 

och frågeställningar. Plagiat har inte förekommit och det fanns en tydlig 

referenshantering genom hela litteraturstudien som även presenterades i referenslistan.  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Sett till huvudområdet omvårdnad kan betydelsen av denna litteraturstudie vara att 

upplysa sjuksköterskan om musikens betydelse i omvårdnaden av personer med 
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demens. Kunskapen kan öka möjligheten för musik att verka som ett komplement till 

sedvanlig vård för patientgruppen. Musik kan hjälpa sjuksköterskan att utveckla en 

anpassad vårdmiljö samt eftersträva ett individuellt förhållningssätt för att bibehålla en 

låg stressnivå hos personen med demens. Sett till det kliniska arbetet kan betydelsen 

vara att underlätta och förbättra det dagliga arbetet med personer med demens 

exempelvis vid ADL, aktiviteter i dagliga livet, eller vid olika undersökningar och 

bedömningar. Musik och sång kan öka sjuksköterskans möjlighet att lindra lidande samt 

främja hälsa och välbefinnande. Föreliggande litteraturstudie kan ses aktuellt för den 

grundutbildade sjuksköterskan då patientgruppen ses öka i framtiden samt att personer 

med demens kan påträffas överallt i vården.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning  

God omvårdnad är den viktigaste behandlingen vid demenssjukdom och därför kan 

implementering av nya metoder vara av stor vikt. Denna litteraturstudie gav en inblick i 

musikens betydelse i omvårdnaden för personer med demenssjukdom. Mängden 

tidigare studier inom området kan ses begränsad. Utifrån detta kan förslag till fortsatt 

forskning vara att vidare utvärdera musikens betydelse för personer med demens. Samt 

att utföra fler studier för att kartlägga betydelsen av musikens användning. Detta även 

för att hitta evidensbaserade metoder att använda och utveckla musikens terapeutiska 

möjligheter. Detta genom att exempelvis utföra kvalitativ och kvantitativ forskning via 

intervjuer, enkäter och observationer.  

    

4.6 Slutsats 

Musik i omvårdnaden av personer med demens sågs i denna litteraturstudie ha en 

övervägande positiv betydelse. Musik hade positiv inverkan på sinnesstämning, BPSD 

symtom, mänsklig kontakt, kommunikation samt användes som ett verktyg av vårdaren 

i omvårdnaden. Kunskap kring musikens betydelse i omvårdnaden kan underlätta och 

förbättra demenssjukvården. Denna litteraturstudie kan tyda på att musiken kan verka 

som ett gott komplement till sedvanlig vård. Musiken tycktes ha positiv betydelse 

oberoende av hur musiken hade använts. Fortsatt forskning kring musikens betydelse i 

omvårdnad samt hur musiken har använts kan ses som betydande för att utveckla 

demensvården. 
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6. Bilagor 
 

Bilaga 1. Tabell 4: Resultatmatris 

 Författare, år, land Syfte 

 

Resultat 

 

1. Camic, Myferi Williams & Meeten  

2011, England 

Att avgöra huruvida deltagande i 

gemensam sånggrupp har en positiv 

inverkan på personer med demens och 

deras vårdare. 

Personerna med demens som deltog i 

sånggruppen beskrev en känsla av glädje 

och sammanhang. De såg det som ett 

positivt inslag i vardagen där stimulans 

och samhörighet betonas. Anhöriga som 

vårdade i hemmet uttryckte en känsla av 

gemenskap i situationen. Sånggruppen 

sågs som en social aktivitet som 

vårdtagarna såg fram emot. 

Sånggruppen stärkte relationen mellan 

vårdare och vårdtagare. Anhöriga 

beskrev att sånggruppen resulterade i 

positiva känslor som lugn, 

självförtroende och glädje hos personen 

med demens. Även livlighet som varade 

upp till ett dygn. Musik användes i 

hemmet av vårdarna som distraktion 

eller källa till avslappning för personen 

med demens. 

2. Dunn & Riley-Doucet  

2012, USA 

Att avgöra om det finns någon skillnad i 

personer med demens beteendemässiga 

respons när de lyssnar på icke-religiös 

musik jämfört med religiös musik i en 

multisensorisk miljö. 

Agitationsbeteenden minskade efter 

musikinterventionen jämfört med innan. 

Om musiken var religiös eller icke-

religiös kunde inte påvisa samband eller 

ej. Majoriteten av deltagarna visade en 

reaktion på musiken exempelvis att de 

sjöng med, nynnade, stampade takten, 

dansade eller slöt ögonen.  

3. Eldirdiry-Osman, Tischler & Schneider  Att undersöka upplevelser hos personer Anhöriga till personer med demens 



 

 

 

2016, England med demens och deras vårdgivare vid 

deltagande av sångaktivitet i grupp. 

beskrev att musiken var en källa till 

social samhörighet och stöttning för 

personen med demens. Deltagandet sågs 

som en gemensam erfarenhet där glädje 

och nöje betonas. Deltagandet gav dem 

en positiv anda. Det sågs även förbättra 

parternas relation. Deltagandet sågs ha 

en positiv inverkan på minnet hos 

personen med demens.  

4. Götell, Brown & Ekman  

2009, Sverige 

Att belysa muntligt uttryckta känslor och 

sinnesstämning i kommunikationen 

mellan vårdgivare och personer med 

allvarlig demens under morgonrutinerna 

-sedvanlig vård, musik i bakgrunden och 

sång. 

Under omvårdnad med musik spelandes 

i bakgrunden tycktes vårdaren inte 

känna samma krav att åstadkomma en 

god stämning eftersom musiken i sig 

upplevdes som en källa till god 

stämning. Personen med demens 

upplevdes mer alert jämfört vid 

sedvanlig vård. Personen med demens 

uttryckte sig mer verbalt och visade inga 

tecken på aggression. Humor och 

lekfullhet mellan båda parter fanns, 

vårdtagaren tycktes vara tillfredsställd. 

Under omvårdnad där vårdpersonalen 

sjöng sågs en förbättrad interaktion 

mellan vårdgivare och vårdtagare, samt 

positivare känslor och humör jämfört vid 

bakgrundsmusik och sedvanlig vård. 

Personen med demens tycktes lyssna 

uppmärksamt, uttryckte glädje och 

förundran. De skrek inte eller uttryckte 

aggressivitet, deras röster var lugna. Då 

vårdpersonalen sjöng ökade personen 

med demens medvetenhet i vad som 

hände och samarbetet underlättades. 

5. Ho, Lai, Jeng, Tang, Sung & Chen  

2011, Taiwan 

Att undersöka effektiviteten av 

forskarnas egenkomponerade musik på 

agitation hos personer med 

Den spelade musiken hade fördelaktiga 

effekter på agiterat beteende, efter 

interventionen jämfört med innan. Det 



 

 

 

demenssjukdom på äldreboende. fanns ett samband mellan musik och 

minskad agitation. 

6. Lewis, Bauer, Winbolt, Chenco & Hanley  

2014, Australien 

 

Att undersöka effekten av användning 

av MP3-spelare på personer med 

demens och deras vårdgivare. 

 

Anhöriga som vårdar i hemmet upplevde 

fördelar med användningen av MP3-

spelare för personer med demens. 

Musiken var en källa till sinnesro och 

beskrevs som en användbar strategi för 

att distrahera personen med demens.  

7. Lin, Chu, Yang, Chen, H., Chen, S.-G., Chang, Hsieh & Chou  

2010, Taiwan 

Att undersöka effekterna av 

musikintervention i grupp för att 

motverka agiterat beteende hos personer 

med demens. 

Agiterat beteende minskade signifikant i 

6:te och 12:te sessionen under 

interventionen samt en månad efter 

interventionen jämfört innan 

interventionen. Resultatet visade att det 

fanns ett samband mellan 

musikintervention i grupp och minskat 

agiterat beteende hos personer med 

demens. Både under pågående 

intervention samt att effekten höll i sig 

en månad efter. 

8. Marmstål Hammar, Emami, Engström, Götell  

2011, Sverige 

Att beskriva hur personer med demens 

och deras vårdgivare uttrycker verbal- 

och icke verbal kommunikation och hur 

de har ögonkontakt under omvårdnad på 

morgonen, med och utan musik i 

omvårdnaden. 

Då vårdaren använde *MTC och sjöng 

tillsammans med personen med demens 

under morgonrutinerna väcktes 

vårdtagarens uppmärksamhet. Att sjunga 

sånger gjorde att personen med demens 

sjöng med och upplevdes mer aktiv och 

följsam i rutinerna, samtidigt 

avslappnad. De boende uttryckte 

välmående vid MTC, de log och 

skrattade tillsammans med 

vårdpersonalen. Motstånd och störande 

beteende kunde fortfarande observeras. 

9. Sakamoto, Ando & Tsutou  

2013, Japan 

 

 

Att undersöka skillnader sett till 

kortsiktiga och långsiktiga effekter av 

passivt respektive interaktivt 

tillvägagångssätt genom användandet av 

individualiserad musik associerat till 

I passiva- och interaktiva gruppen sågs 

kroppen var i vila och inte stressad. 

Deltagarna i den passiva gruppen var 

mer tillfredsställda efter interventionen 

än innan och interaktiva gruppen visade 



 

 

 

speciella minnen för att väcka positiva 

känslor och minnen hos äldre individer 

med allvarlig demenssjukdom. 

stora positiva förändringar emotionellt 

efter interventionen. Den passiva och 

interaktiva gruppen påvisade minskade 

värden i **BPSD dessa värden ökade 

igen tre veckor efter interventionen. 

Deltagarna i interventions grupperna 

visade respons på musiken, de klappade 

händerna i takt eller sjöng med samt 

uttryckte känslor som skratt, glädje eller 

att de mindes. 

10. Shibazaki & Marshall  

2017, England & Japan 

 

 

Att studera effekten av livemusik på 

personer med demens, deras familjer 

och vårdpersonal. 

Vårdare och sjuksköterskor rapporterade 

att personerna med demenssjukdom var 

mer samarbetsvilliga, lugna och 

mottagliga för intryck och därmed 

underlättades vårdandet i anslutning till 

musikkonserten. Personalen menade att 

musikkonserten var positivt sett till 

social samvaro, då de boende samtalade 

mer med varandra efter konserten. 

Musiken användes i bedömning av 

motorik efter stroke och respiratorisk 

funktion, vilket var ett nytt 

tillvägagångssätt för personalen. De 

upplevde att de kunde göra mer 

noggranna och precisa bedömningar av 

en rad olika medicinska tillstånd.  

11. Sung, Chang & Lee 

2010, Taiwan 

Att utvärdera effekter av att lyssna på 

individuellt föredragen musik på ångest 

hos äldre personer med demenssjukdom 

på äldreboende. 

Experimentgruppen, som fick lyssna på 

musik, hade signifikant lägre 

ångestnivåer jämfört med 

kontrollgruppen, som fick sedvanlig 

vård. Det fanns ett samband mellan 

musik och minskad ångest hos personer 

med demens. 

12. Särkämö, Tervaniemi, Laitinen, Numminen, Kurki, Johnson & Rantanen 

2014, Finland 

Att fastställa långtidseffekterna av en 

musikintervention baserad på att coacha 

sjuksköterskor och anhörigvårdare till 

I jämförelse med sedvanlig vård 

resulterade både sång och lyssnande till 

musik i förbättrad stämning och minne 



 

 

 

personer med demens att använda musik 

regelbundet i den dagliga omvårdnaden. 

hos personen med demens. Även graden 

uppmärksamhet och kognition visade en 

positiv förbättring. Musik var en källa 

till glädje och ökad livskvalitet, glädjen 

var en korttidseffekt medan livskvalitet 

sågs vara en långtidseffekt. Musiken 

upplevdes underlätta interaktionen 

vårdgivare och vårdtagare. 

13. Tuckett, Hodgkinson, Rouillon, Balil-Lozoya & Parker  

2014, Australien 

Att genom intervention utvärdera 

effekten av musikterapi i grupp på 

beteenden hos äldre personer med 

demens. 

Huruvida effekten av musikterapi i 

grupp var positiv eller negativ sågs bero 

av dagsform och individ. Positiva 

effekter var att det utgav en social 

samlingspunkt. Det främjade kognitiva 

förmågor, minne, social samvaro och 

mental stimulering. Effekten på 

beteende var att personer med demens 

blev lugnande och rogivande. Effekten 

var temporär och i anslutning till 

musikterapin samt varade som mest i 

några timmar. 

14. van der Vleuten, Visser & Meeuwesen  

2012, Irland 

Att utvärdera effekten av live musik 

framfört av professionella sångare på 

livskvalitén hos personer med mild och 

allvarlig demenssjukdom på 

äldreboenden. 

Musikföreställningar hade en positiv 

effekt på mänsklig kontakt och 

vårdrelationer. De ledde till förbättrad 

kommunikation, mer positiva och 

mindre negativa känslor. 

*MCT= musik i terapeutiskt syfte i omvårdnad. 

** BPSD= beteende mässiga och psykiska symptom vid demens. 



 

 

 

Bilaga 2. Tabell 3: Metodologisk matris 

 Författare, år, land 

 

Titel 

 

Design/Ansats 

 

Undersökningsgrupp 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Dataanalysmetod 

 

1. Camic, Myferi Williams & Meeten  

2011, England 

Does a ‘Singing 

Together Group’ 

improve the 

quality of life of 

people with a 

dementia and 

their carers? A 

pilot evaluation 

study 

Mixad ansats 

 

Explorativ design 

10 personer med demens. 5 

kvinnor, 5 män. 10 

anhörigvårdare  

 

Diagnostiserad 

demenssjukdom 

 

Ålder personer med 

demens: 68–88 år. 

Ålder anhörigvårdare: 

framkom ej 

Semistrukturerade 

intervjuer 

  

Observation av beteende 

  

*ACE-R  

*2MMSE  

*3GDS  

*4Dem-QoL  

*5Dem-QoL-proxy 

*6NPI.  

*7BADLS  

*8DASS  

*9WHO-QoL BREF 

Innehållsanalys 

  

T-test 

 

2. Dunn & Riley-Doucet  

2012, USA 

Comparative 

analysis of two 

musical genres 

within a 

multisensory 

environmental 
intervention 

Mixad ansats  

 

Komparativ design 

5 personer med demens. 3 

kvinnor, 2 män 

 

Diagnostiserad 

demenssjukdom 

 
Ålder mellan 77–88 år 

Observation av beteende 

 

*10DSM-IV   

*11SPMSQ  

*12ABS 

 
 

Innehållsanalys 

 

T-test 

 

3. Eldirdiry-Osman, Tischler & 

Schneider  

2016, England 

Singing for the 

brain: A 

qualitative study 

exploring the 

health and well-

being benefits of 

singing for 

people with 

dementia and 

their carers 

Kvalitativ ansats 

 

Explorativ design  

10 personer med demens. 5 

kvinnor, 5 män. 10 

anhörigvårdare. 8 kvinnor, 

2 män 

 

Diagnostiserad 

demenssjukdom 

 

Ålder framkom ej 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

 



 

 

 

4. Götell, Brown & Ekman  

2009, Sverige 

The influence of 

caregiver 

singing and 

background 

music on vocally 

expressed 

emotions and 

moods in 

dementia care: a 

qualitative 

analysis 

Kvalitativ ansats 

 

Komparativ design 

24 personer med demens. 

Kön framkom ej. 5 

kvinnliga legitimerade 

sjuksköterskor 

 

Diagnostiserad 

demenssjukdom 

 

Ålder personer med 

demens: mellan 80-90år. 

Ålder sjuksköterskor: 

mellan 20-39år 

Videoinspelningar 

 

Innehållsanalys 

 

5. Ho, Lai, Jeng, Tang, Sung & Chen  

2011, Taiwan 

The effects of 

researcher-

composed music 

at mealtime on 

agitation in 

nursing home 

residents with 

dementia 

Kvantitativ ansats 

 

Experimentell 

design 

 

 

21 personer med demens. 

12 kvinnor, 10 män 

 

Diagnostiserad 

demenssjukdom 

 

Genomsnittlig ålder: 77 år. 

Journalöversikt 

  

*13C-CMAI 

 

Fisher’s-test 

  

Friedman-test 

  

T-test 

  

Bonferroni 

 

6. Lewis, Bauer, Winbolt, Chenco & 

Hanley  

2014, Australien 

A study of the 

effectiveness of 

MP3 players to 

support family 

carers of people 

living with 

dementia at 

home 

Mixad ansats 

  

Experimentell 

design 

51 anhörigvårdare till 

personer med demens. 69% 

kvinnor 

 

Diagnostiserad 

demenssjukdom  

 

Ålder anhörigvårdare: 

mellan 30–70 år 

 

 

Dagboksanteckningar 

  

Telefonintervjuer 

 

*14K10 

 

General Health Question 

  

Life satisfaction questions. 

  

Family caregiver self-

efficacy scale 

  

Caregiving and stress 

messure 

  

Innehållsanalys 

  

T-test 

 

Wilcoxon 
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Self-care and healthy 

behavior 

7. Lin, Chu, Yang, Chen, H., Chen, S.-

G., Chang, Hsieh & Chou  

2010, Taiwan 

Effectiveness of 

group music 

intervention 

against agitated 

behavior in 

elderly persons 

with dementia 

Kvantitativ ansats 

  

Experimentell 

design 

 

100 personer med demens. 

47 män & 53 kvinnor. 

 

Diagnostiserad 

demenssjukdom 

 

Genomsnittlig ålder: 82 år. 

*13C-CMAI 

 

Chi-square-test 

T-test 

Man-Whiteny 

U-test 

  

*15GEE’s 

8. Marmstål Hammar, Emami, 

Engström, Götell  

2011, Sverige 

Communicating 

through 

caregiver 

singing during 

morning care 

situations in 

dementia care 

Kvalitativ ansats 

 

Deskriptiv design 

10 personer med demens. 6 

kvinnor, 4 män. 10 

kvinnliga vårdgivare 

 

Diagnostiserad 

demenssjukdom 

 

Ålder personer med 

demens: framkom ej. 

Ålder vårdgivare: mellan 

31–54 år. 

Videoinspelningar Kvalitativ 

innehållsanalys 

9. Sakamoto, Ando & Tsutou  

2013, Japan 

Comparing the 

effects of 

different 

individualized 

music 

interventions for 

elderly 

individuals with 

severe dementia 

Kvantitativ ansats. 

 

Komparativ design 

39 personer. 32 kvinnor, 7 

män 

 

Diagnostiserad 

demenssjukdom: 

Alzheimers sjukdom. 

 

Ålder: mellan 69–89 år. 

*16BPSD-skala 

 

*17BEHAVE-AD  

 

Ansiktsskada 

  

Hjärtfrekvens 

Mann-Whitney 

  

U-test 

  

Bonferroni 

  

Wilcoxon 

  

Analys av 

hjärtfrekvens (HRV) 

10. Shibazaki & Marshall  

2017, England & Japan 

Exploring the 

impact of music 

concerts in 

promoting well-

being in 

dementia care 

Kvalitativ ansats. 

 

Explorativ design  

27 personer med demens. 

13 familjemedlemmar, 9 

vårdgivare.  

 

Diagnostiserad 

demenssjukdom  

Semistrukturerade 

intervjuer 

  

Öppna observationer i form 

av anteckningar & 

videoinspelningar 

Innehållsanalys 



 

 

 

Ålder: personer med 

demens mellan 71–97 år. 

Ålder familjemedlemmar/ 

vårdgivare: framkom ej 

11. Sung, Chang & Lee 

2010, Taiwan 

A preferred 

music listening 

intervention to 

reduce anxiety in 

older adults with 

dementia in 

nursing homes 

Kvantitativ ansats 

 

Experimentell 

design 

 

 

52 personer med demens. 

23 kvinnor, 29 män. 

 

Diagnostiserad 

demenssjukdom 

 

Genomsnittlig ålder i 

experimentgruppen: 78 år, 

kontrollgruppen: 82 år. 

Journalöversikt 

  

*18MPS  

*19RAID-scale 

 

 

Ancova 

 

12. Särkämö, Tervaniemi, Laitinen, 

Numminen, Kurki, Johnson & 

Rantanen 

2014, Finland 

Cognitive, 

Emotional, and 

Social Benefits 

of Regular 

Musical 

Activities in 

Early Dementia: 

Randomized 

Controlled Study 

Mixad ansats 

 

Komparativ design 

84 personer med demens. 

60 kvinnor, 24 män. 59 

anhörigvårdare, 30 

sjuksköterskor. Kön 

framkom ej 

 

Diagnostiserad 

demenssjukdom 

 

Ålder personer med 

demens: i genomsnitt 78 år. 

Ålder anhörigvårdare/ 

sjuksköterskor: framkom 

ej. 

Enkäter  

 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer 

 

*20MMSE 

*21WMS-III 

*22CERAD 

*23WAIS-III 

*24BNT 

*25WAB 

*26TMT 

*27FAB 

*28NTB 

ANOVA 

 

Kruskal-Wallis-test 

 

chi-square-test 

 

mixed model 

ANOVA 

 

ANCOVA 

 

mixed model  

ANCOVA 

 

*29HSD  

13. Tuckett, Hodgkinson, Rouillon, 

Balil-Lozoya & Parker  

2014, Australien 

What carers and 

family said 

about music 

therapy on 

behaviours of 

older people 

with dementia in 

residential aged 

Kvalitativ ansats 

  

Deskriptiv 

design 

 

 

23 vårdpersonal. 91% 

kvinnor.  

7 familjemedlemmar till 

personerna med demens. 

57% kvinnor. 

   

Diagnostiserad 

demenssjukdom 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Innehållsanalys enligt 

Grounded Theory. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/25399513


 

 

 

care Ålder framkom ej 

14 van der Vleuten, Visser & 

Meeuwesen  

2012, Irland 

The contribution 

of intimate live 

music 

performances to 

the quality of life 

for persons with 

dementia 

Kvantitativ ansats 

 

Experimentell 

design. 

 

 

45 personer. Olika kön, 

antal framkom ej  

 

Diagnostiserad 

demenssjukdom 

 

Ålder framkom ej 

Anpassade 

observationsskalor 

 

Cronbach´s alpha. 

  

T-test 

 

 

*ACE-R = addenbrooke cognitive examination 

*2MMSE = mini mental status exam 

*3GDS = geriatric depression scale 

*4Dem-QoL = dementia quality of life 

*5Dem-QoL-proxy = carers rated the person with 

dementia’s quality of life 

*6NPI = neuropsychiatric inventory 

*7BADLS = carers rated their own bistrol activities 

on daily living scale 

*8DASS = carers rated their own anxiety, stress and 

depression 

*9WHO-QoL BREF = carers rated their own quality 

of life 

*10DSM-IV = diagnostic and statistical manual of 

mental disorders 

*11SPMSQ = Mini Mental Status Exam 

*12ABS = agitated behavior scale 

*13C-CMAI = Cohen-Mansfield Agitation Inventory’ 

(översatt till kinesiska) 

*14K10 = Kessler-10 

*15GEE’s = Generalized estimating equations 

*16BPSD-skala = beteendemässiga och psykiska 

symtom 

*17BEHAVE-AD = the behavioral pathology in 

Alzheimer’s disease 

*18MPS = the music preference survey  

*19RAID-scale = the rating anxiety in dementia 

(översatt till Kinesiska) 

*20MMSE = Mini-mental State Examination 

*21WMS-III = Wechler Memory Scale III 

*22CERAD = Consortion to Establish a Regestry for 

Alzheimer´s Disease battery 

*23WAIS-III = Welcher Adult Intelligence Scale III 

*24BNT = Boston Naming Test 

*25WAB = Western Aphasia Battery 

*26TMT = Trail Making Test 

*27FAB = Frontal Assessment Battery 

*28NTB = Neuropsykological testing battery 

*29HSD = Tukey’s Honestly Significant Difference 

test 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/25399513


 

 

 

Bilaga 3. Tabell 5: Hur musiken har använts 

 Författare 

 

Titel 

 

Hur musiken har använts 

 

1. Camic, Myferi Williams & Meeten  

2011, England 

Does a ‘Singing Together Group’ improve the quality 

of life of people with a dementia and their carers? A 

pilot evaluation study 

Personer med demens och anhöriga om vårdade i hemmet 

deltog i sånggrupp.  

 

En musiker var ledare för sånggruppen.  

 

Det spelades välkända sånger och texterna var utskrivna så 

deltagarna kunde sjunga med.  
2. Dunn & Riley-Doucet  

2012, USA 

Comparative analysis of two musical genres within a 

multisensory environmental intervention 

Personer med demens fick lyssna på musik i grupp, i en 

multisensorisk miljö.  

 

Musiken förmedlades av vårdpersonal på dagverksamhet, via 

CD-spelare.  

 

Religiös och icke-religiös musik spelades. 

3. Eldirdiry-Osman, Tischler & Schneider  

2016, England 

Singing for the brain: A qualitative study exploring 

the health and well-being benefits of singing for 

people with dementia and their carers 

Personer med demens deltog i ett musik- och sångprogram i 

grupp, ”Singing for the brain”, tillsammans med anhöriga som 

vårdade i hemmet.  

 

Gruppaktiviteten leddes av en musiker.  

 
De började med röstövningar och sjöng sedan bekanta sånger 

med olika teman varje vecka. Sångtexterna var utskrivna och 

musikern ackompanjerade sångerna.  
4. Götell, Brown & Ekman  

2009, Sverige 

The influence of caregiver singing and background 

music on vocally expressed emotions and moods in 

dementia care: a qualitative analysis 

Personer med demens och deras vårdare studerades under 

morgonrutiner.  

 

Vårdaren förmedlade musiken. Morgonrutinerna utfördes 

genom sedvanlig vård, vård med musik i bakgrunden samt 

med CD-spelare och att vårdarna sjöng för/med vårdtagaren. 

 

Anhöriga och vårdpersonal valde musik de hoppades vara 



 

 

 

uppskattad då personerna med demens inte själva kunde 

uttrycka önskemål.  
5. Ho, Lai, Jeng, Tang, Sung & Chen  

2011, Taiwan 

The effects of researcher-composed music at 

mealtime on agitation in nursing home residents with 

dementia 

Personer med demens fick lyssna på musik i grupp under 

måltider.  

 

Musiken förmedlades av vårdpersonal via CD-spelare.  

 

Musiken bestod av pianostycken som komponerats av två av 

författarna till studien.  
6. Lewis, Bauer, Winbolt, Chenco & Hanley  

2014, Australien 

A study of the effectiveness of MP3 players to support 

family carers of people living with dementia at home 

Personer med demens fick lyssna på musik inviduellt. 

 

Anhöriga som vårdar i hemmet lät personen med demens 

lyssna på MP3-spelare.  

 

Musiken var anpassad utefter vad personen med demens 

tidigare enligt anhörig uppskattat.  

7. Lin, Chu, Yang, Chen, H., Chen, S.-G., 

Chang, Hsieh & Chou  

2010, Taiwan 

Effectiveness of group music intervention against 

agitated behavior in elderly persons with dementia 

En musikintervention för personer med demens på 

vårdboende genomfördes med en experiment- och 

kontrollgrupp.  

 

Två musikterapeuter utförde musikterapi.  

 

Musiken var anpassad efter personerna med demens 

önskemål. 

8. Marmstål Hammar, Emami, Engström, 

Götell  

2011, Sverige 

Communicating through caregiver singing during 

morning care situations in dementia care 

Musikinterventionen för personer med demens utfördes 

enskilt mellan vårdare och vårdtagare med fokus på *MCT.  

 

Musiken förmedlades av vårdpersonal som under 

morgonrutiner sjöng. Inför interventionen gick vårdgivarna en 

kurs i *MCT, eller fick instruktioner av en av studiens 

författare.  

 

Vårdarna sjöng bekanta sånger som barnsånger, populära 

sånger från 20-talet. 

9- Sakamoto, Ando & Tsutou  

2013, Japan 

Comparing the effects of different individualized 

music interventions for elderly individuals with 

Personer med demens deltog i kontroll-, passiv- och interaktiv 

grupp. Musikintervention genomfördes på den passiva och 



 

 

 

severe dementia den interaktiva gruppen.  

 

Den passiva gruppen fick lyssna på musik förutsättningslöst 

via CD-spelare. Interaktiva gruppen hade individuellt 

interagerade med musikterapeut.  

 

Musiken valdes ut specifikt till varje individ.  

10. Shibazaki & Marshall  

2017, England & Japan 

Exploring the impact of music concerts in promoting 

well-being in dementia care 

Personer med demens deltog i grupp.  

 

Musiker utförde konserter på vårdboenden för personer med 

demens. 

 

Bekanta sånger spelades. 

11. Sung, Chang & Lee 

2010, Taiwan 

A preferred music listening intervention to reduce 

anxiety in older adults with dementia in nursing 

homes 

Personer med demens ingick i en experiment- och en 

kontrollgrupp i interventionen.  

 

Förmedling skedde via vårdpersonal som fick utbildning inför 

interventionen. Musiken förmedlades genom CD-spelare.  

 

Musiken valdes ut grundat på en tidigare studie som 

undersökt och anpassat musik för personer med demens.  

12. Särkämö, Tervaniemi, Laitinen, Numminen, 

Kurki, Johnson & Rantanen 

2014, Finland 

Cognitive, Emotional, and Social Benefits 

of Regular Musical Activities in Early Dementia: 

Randomized Controlled Study 

Musikintervention utfördes i två grupper som jämfördes med 

en kontrollgrupp.  

 

Sessionerna leddes av musiklärare eller ibland musikterapeut.  

 

Musiken valdes av personalen i samråd med anhöriga.  
13. Tuckett, Hodgkinson, Rouillon, Balil-

Lozoya & Parker  

2014, Australien 

What carers and family said about music therapy on 

behaviours of older people with dementia in 

residential aged care 

Personer med demens deltog musikterapi i grupp.  

 

Interventionen leddes av två musikterapeuter.  

 

Musiken bestod av bekanta sånger, musik quiz och sånglekar. 

14. van der Vleuten, Visser & Meeuwesen  

2012, Irland 

The contribution of intimate live music performances 

to the quality of life for persons with dementia 

Personer med demens fick lyssna på livemusik i grupp.  

 

Musiken framfördes i form av konsert av gruppen “Diva in 

Proximity” -en välkänd organisation som arbetar med 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/25399513


 

 

 

alternativ vård för kroniskt sjuka.  

 

Innan uppträdandet tillfrågades önskemål om musik. 

*MCT = musik i terapeutiskt syfte i omvårdnad. 
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