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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  
Demens är en progressiv sjukdom och antalet personer som får en demensdiagnos kommer inom 
några årtionden öka drastiskt. Sjukvården behöver komma fram med nya icke-farmakologiska 
metoder för att kunna hantera den stora ökningen av personer med demenssjukdom. 
 
Syfte:  
Syftet var att beskriva om och på vilket sätt musiken påverkar personer med demens. 
 

Metod: 
Litteraturöversikt med induktiv ansats där artiklar med kvalitativ och kvantitativ metodik 
sammanställdes. Artikelsökning gjordes i databaserna Cinahl samt PsychInfo. De kvalitativa artiklarna 
analyserades med hjälp av Fribergs femstegsmodell och statistiken från de kvantitativa artiklarna 
sammanställdes i en tabell. 
 

Resultat: 
Det kvantitativa resultatet visade att musik hade en effekt med statistiskt signifikant skillnad på flera 
av de undersökta variablerna. Agitation och oro/ ångest minskade medan positivt engagemang/ 
deltagande ökade. Det kvalitativa resultatet genererade tre teman: kommunikation, sinnesstämning 
samt indirekt påverkan. Kommunikationen förbättrades, personer med demens upplevde glädje och 
personalen påverkades positivt av musiken vilket ledde till indirekt påverkan på personer med 
demens.  
 

Slutsats: 
Musik är en enkel och kostnadseffektiv intervention att använda sig av när det gäller personer med 
demens. Olika musikinterventioner kan användas vid olika situationer för att få den effekt som önskas. 
Det är även ett enkelt sätt att komma personer med demens närmare och få en större förståelse. 
 

Nyckelord: 
Demens, musik, musikintervention, personcentrerad omvårdnad. 

   



Summary 

Title: Music – Impact on dementia disease  
 
Background:  
Dementia is a progressive disease and the number of people who will be diagnosed with dementia will 
increase drastically within a few decades. The healthcare needs to provide new non-pharmacological 
methods to manage the increase of persons with dementia. 
 

Aim:  
The aim was to describe if and in which way music has an impact on people with dementia. 
 
Method:  
Literature review with an inductive approach. Articles with quantitative and qualitative design was 
compiled. The literature search was made in Cinahl and PsychInfo. The qualitative articles was 
analyzed with Fribergs five step model and the statistics from the quantitative articles was compiled 
into a chart. 

 
Result:  
The quantitative results showed that the music had an effect with significant difference in many of the 
variables. Agitation and anxiety was reduced meanwhile positive involvement improved. The 
qualitative result generated in three headings: communication, mood and indirect impact. 
Communication was improved, persons with dementia felt joyful and the staff was effected in a 
positive way which led to an indirect impact on the persons with dementia. 

 
Conclusion:  
Music is a simple and cost effective intervention to implement on persons with dementia. Different 
music interventions can be used in different situations to get the effect that is acquired. It’s also a 
simple way to get closer to the care takers and get a greater understanding. 
 
Keyword: 
Dementia, music, music intervention, person centered care.   
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Inledning 

Antalet personer med demenssjukdom ökar parallellt med att den äldre befolkningen lever längre. År 
2030 förväntas 230 000 människor i Sverige leva med en demenssjukdom, vilket är en kraftig ökning 
gentemot dagens 160 000. Samhällskostnaderna för demenssjukvården uppgår till cirka 63 miljarder 
kr per år (Socialstyrelsen, 2012). Traditionellt görs farmakologiska ingripanden, ofta med 
antipsykosläkemedel, för att lindra symtom vid demenssjukdom, men dessa ingripanden kan på lång 
sikt leda till allvarliga bieffekter (Cooke, Moyle, Shum, Harrison & Murfield, 2010; Hicks-Moore & 
Robinson, 2008). Därför har ökad uppmärksamhet riktats mot alternativa, icke-farmakologiska, 
symtomlindrande metoder (Lin et al., 2011; Witzke, Rhone, Backhaus, & Shaver, 2008).  

 

Bakgrund 

Demens 
 
Demens är ett begrepp som omfattar ett flertal olika sjukdomar som drabbar hjärnan och kan leda till 
försämring av kognitiv förmåga, fysisk funktion, minne, humör och planeringsförmåga (Edberg, 2009; 
Fors & Lennartsson, 2012; Veselinova, 2013). Vilka symtom som yttrar sig beror på vilken del av hjärnan 
som är drabbad och vilken av de olika demenssjukdomarna som individen har drabbats av (Fors & 
Lennartsson, 2012; O’Brien & Thomas, 2015; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 
2006). Idag i Sverige lever 160 000 personer med en demenssjukdom och varje år diagnostiseras 20 
000 nya personer med en demenssjukdom (Fors & Lennartsson, 2012; Socialstyrelsen, 2012). Demens 
tillhör inte det naturliga åldrandet men förekomsten ökar med stigande ålder. Hos personer som är 80 
år eller äldre är var femte person drabbad och hos de över 90 års ålder är mer än hälften drabbade (Fors 
& Lennartsson, 2012; SBU, 2006). I och med det är demens den största anledningen till varför äldre 
flyttar in på äldreboende och andra omsorgsboenden (Fors & Lennartsson, 2012). Dagens 
demenssjukvård kostar Sverige 63 miljarder kronor per år och det är kommunerna som betalar den 
största delen på 49 miljarder kronor per år, följt av anhöriga/närstående på 10 miljarder kronor per år 
(Socialstyrelsen, 2012). 

Demenssjukdomarna delas ofta in i två grupper som är primärdegenerativa 
demenssjukdomar och sekundära demenssjukdomar (SBU, 2006). Det som primärdegenerativa 
demenssjukdomar har gemensamt är att cellerna i hjärnan förtvinar och dör i större omfattning än 
normalt, symtomen är ofta smygande och förvärras när skadan sprider sig i hjärnan. Till de 
primärdegenerativa demenssjukdomarna hör bland annat Alzheimers sjukdom, Frontotemporal 
demens och Lewy Body demens (Edberg 2009). Alzheimers sjukdom är den vanligaste 
demenssjukdomen och drabbar två tredjedelar av alla med demens (Rafii & Aisen, 2015; SBU, 2006). 
Alzheimers sjukdom har tidiga symtom som försämrar minnet och planeringsförmågan. Efter en tid 
försämras språkförmågan vilket leder till svårigheter att förstå och hitta ord. I slutstadiet av Alzheimers 
sjukdom förloras det mesta av de kognitiva och fysiska funktionerna vilket gör att det blir svårt att äta 
och förflytta sig (Rafii & Aisen, 2015). Frontotemporal demens (frontallobsdemens) drabbar oftast 
personer under 65 års ålder. Personer som drabbas av Frontotemporal demens får försämrade sociala 
och praktiska funktioner vilket leder till förlust av hämningar och omdöme, vanligt är att de blir 
aggressiva och rastlösa (Bang, Spina & Miller, 2015; Veselinova, 2013).  Till skillnad från de flesta 
demenssjukdomar drabbas inte minnesfunktionerna förrän i slutskedet av sjukdomen (Edberg, 2009). 
Lewy body demens och Alzheimers sjukdom har många gemensamma drag och det är därför svårt att i 
nuläget skilja på vad som är Lewy body demens och Alzheimers sjukdom (SBU, 2006). Vid Lewy body 
demens förekommer symtom som hallucinationer, sömnsvårigheter, depression och apati (Ballard, 
Aarsland, Francis & Corbett, 2013). Sekundära demenssjukdomar är uppdelade i vaskulära 
demenssjukdomar och olika tillstånd där huvudsymtomen inte är demens men som i vissa fall kan leda 
till demens (Edberg, 2009; SBU, 2006). Vid vaskulära demenssjukdomar beror skadan i hjärnan på 
minskad eller ingen syretillförsel på grund av blodpropp eller blödning i hjärnan (Perry, 2012). Vaskulär 
demens, även kallad multi-infarktdemens, är den näst vanligaste demenssjukdomen (O’Brien & 
Thomas, 2015). Till sekundära demenssjukdomar tillhör tillstånd som bristtillstånd, infektioner på 
hjärnan och förgiftningar, som exempelvis alkoholförgiftning. Dessa tillstånd kan oftast behandlas och 
det är därför viktigt att utreda vad som är den bakomliggande orsaken (Edberg, 2009).     
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Demensvården idag 
 
Enligt Socialstyrelsen (2010) bör sjuksköterskan tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt i 
demenssjukvården. Genom att anta ett personcentrerat förhållningssätt sätter personalen individen i 
centrum och individens unika behov och preferenser får en avgörande betydelse för 
omvårdnadsåtgärderna (Veselinova, 2013). Naue & Kroll (2009) skriver om problematiken i att 
personer som fått en demensdiagnos uppfattas utifrån sin diagnos resten av livet. Det innebär att varje 
aspekt i personens liv riskerar att härledas till demenssjukdomen. Olika beteenden och emotionella 
uttryck kopplas till sjukdomsförloppet istället för att undersökas utifrån bakomliggande orsaker. Ibland 
kan det vara svårt att tolka personer med demens då de kan agera annorlunda vid exempelvis smärta 
(Hyochol, Garvan & Lyon, 2015; Karlsson, Sidenvall, Bergh & Ernsth-Bravell, 2013). Under många år 
har lösningen på utåtageranden varit extra behandling med läkemedel (Nazarko, 2009). I Sverige skiljer 
det sig en del i användandet av läkemedel för personer med demens både när det gäller 
demensläkemedel och antipsykosläkemedel i olika län (Socialstyrelsen, 2014). För vårdpersonal är det 
viktigt att ha kunskap om läkemedel och vid behovsmediciner samt biverkningar. Många gånger kan 
dessa läkemedel, så som antipsykosläkemedel, ha en kortvarig god effekt men biverkningarna kan vara 
att personerna blir slöa, får sämre mobilitet, högre fallrisk och risk för att demenssjukdomen blir värre 
(Pandya, 2012). 

Det finns flera olika behandlingsmetoder och terapier som kan användas på personer 
med demens för att aktivera dem och öka deras kommunikationsförmåga. En metod är högläsning, där 
sjuksköterskan läser historier högt för personen med demens. Metoden är förankrad i Eriksons 
utvecklingsmodell och stimulerar personer med demens till att delta i samtal och prata om gamla 
minnen från förr (Erikson, 1982; Holm, Lepp & Ringsberg, 2004). Miljön i hemmet kan också påverka 
personer med demens på olika sätt. Även detta handlar om att stimulera personerna på ett sådant sätt 
att det skapar ett lugn. Exempel på saker som kan göras för att få en bättre miljö i hemmet är att sätta 
in en fläkt som ger en känsla av en bris eller lugn musik i bakgrunden (Riley-Doucet, 2009). Gemensamt 
för dessa metoder är att skapa ett lugn i vardagen för personerna med demens och stimulera till 
delaktighet utan att använda sig av farmakologiska metoder (Witzke, Rhone, Backhaus, & Shaver, 
2008). 

Musik 
 
Det är svårt att göra en universell definition av begreppet musik eftersom det finns många olika 
uppfattningar om vad musik är och vad begreppet omfattar. I västvärlden är den generella 
uppfattningen att musik är arrangerade mänskliga ljud och tystnader. Musik kan också ses som 
mänskligt arrangerade ljud som väcker eller ger uttryck för känslor. Invändningen mot den här 
definitionen är att det finns många andra ljud som påverkar en människas känslor och alltså inte något 
som är typiskt för musiken (MacDonald, Kreutz & Mitchell, 2012).  

Synen på vad musik är ändras hela tiden och fortsätter att göra så. Van Leeutwen (1999) 
beskriver skillnaderna mellan musik, tal och ljud och att skillnaderna mellan dessa har ändrats med 
tiden. Förr användes talet som musik och musik tillhörde vardagen där det fanns sånger för exempelvis 
skörd, toaletträning, husbygge osv. Kyrkklockor ansågs vara musik men räknades senare som ljud. I 
samband med urbaniseringen flyttade musiken in i konserthallarna och musik separerades från ljud. 
Musiken definierades som regelbundna, återkommande vibrationer medan ljud var oregelbundna, 
ojämna vibrationer. Idag har den definitionen åter igen blivit mer diffus och musiken har åter igen blivit 
något som hör hemma i vardagslivet där radio, bilstereo och mp3 spelas dagligen (Van Leeutwen, 1999).  

Musik skapar en psykologisk reaktion hos personen i samband med hjärnans bearbetning 
av de musikaliska intrycken. Detta sker i det limbiska systemet, vilket är hjärnans centrum för känslor. 
Musik har alltså potentialen att ändra humöret hos personen som lyssnar (Murrock & Higgins, 2009; 
Eells, 2014). MacDonald, Kreutz & Mitchell´s (2012) lyfter fram musikens funktion på ett liknande sätt 
när de beskriver musik som en kommunikationskanal för känslor och idéer.  

Teoretisk förankring – Personcentrerad omvårdnad 
 
Personcentrerad omvårdnad utgår ifrån att se människan ur ett holistiskt synsätt där människan ses 
som en helhet och inte uppdelad i exempelvis fysiska, psykiska och andliga aspekter. Inom sjukvården 
syns detta genom att hela den vårdsökande personens hälsa är i centrum och inte bara en diagnos eller 
ett sjukdomstillstånd (Carter, Zawalski, Sminkey & Christopherson, 2015). Hälsa kan då inte bara finnas 
vid frånvaro av sjukdom utan även vid sjukdom. Hälsa är något som individen själv känner och som 
formas av dennes upplevelser, känslor, välbefinnande och känsla av sammanhang (Willman, 2009). 
Känsla av sammanhang (KASAM) är enligt Antonovsky något som är viktigt för att en individ ska kunna 
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ha hälsa. I KASAM ingår delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky menar då 
att de personer som kan förstå sin situation och har resurser att hantera situationen med meningsfulla 
handlingar är de som har hälsa (Lindström, & Eriksson, 2006). Genom att anta ett personcentrerat 
förhållningssätt inom demenssjukvården sätter personalen individen i centrum, ökar dennes förståelse 
av situationen, hjälper personen att kunna hantera situationen och använder individens unika behov för 
att planera omvårdnadsåtgärder. Vid användande av ett personcentrerat förhållningsätt anses 
personerna med demens bli mer sociala samtidigt som det strävar mot att öka kvalitén på vården och 
deras liv (Veselinova, 2013). Personcentrerad omvårdnad är redan idag en viktig del av 
demenssjukvården i Sverige och rekommenderas av Socialstyrelsen (2010) eftersom att den kan öka 
autonomi, initiativförmåga, tillit, integritet, reducera agitation och minska användandet av 
antipsykosläkemedel.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva om och på vilket sätt musiken påverkar personer med demens. 

 

Metod 

Design 
 
En litteraturöversikt utifrån artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metodik gjordes. En 
litteraturöversikt är en sammanställning och kritisk utvärdering av befintlig kunskap som fokuserar på 
ett specifikt problemområde. Tanken var att hitta och lyfta fram forskningens nuvarande utgångspunkt 
(Polit & Beck, 2012). Genom kvantitativa studier utlästes om forskningsresultaten är generaliserbara i 
större skala och de kvalitativa studierna gav kunskap om den subjektiva upplevelsen (Polit & Beck, 
2012). Litteraturöversikten genomfördes med induktiv ansats, vilket betyder att författaren utgår ifrån 
innehållet i artiklarna och sammanställer det som artiklarna har gemensamt (Danielson, 2012). 
Forskaren har empirin som utgångspunkt och gör en beskrivning av det som studeras för att slutligen 
komma fram till en konklusion. Induktion skiljer sig från deduktion där forskningen utgår från ett 
antagande, en hypotes, som sedan prövas i en empirisk studie för att kunna avgöra om antagandet är 
sant eller falskt (Priebe & Landström, 2012). I denna studie fanns ingen hypotes, däremot antogs att 
musiken hade någon form av påverkan på personer med demens. 

Urval och datainsamling 
 
Då syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva om och på vilket sätt musiken påverkar personer 
med demens gjordes initialt en sökning med sökorden; dementia, alzheimer och music för att skapa en 
överblick av forskningsområdet. Den första sökningen påvisade att forskning inom området ökat efter 
år 2000 och därför valdes ett publikationsintervall mellan 2000-2016 i artikelsökningen. 
Inklutionskriterier för artiklarna i denna litteraturöversikt var att de skulle vara vetenskapligt 
granskade, abstract tillgängligt, samt skrivna på engelska. Litteraturöversikter exkluderades eftersom 
tidigare sammanställningar skulle kunna påverka resultatet i studien. Sökningar av artiklar gjordes i två 
databaser; CINAHL, som är den största databasen gällande artiklar inom omvårdnad samt PsychInfo, 
som fokuserar på forskning inom psykologi. I ett tidigt skede gjordes även sökningar i Medline, en 
databas som senare valdes bort eftersom de flesta artiklarna ansågs vara för medicinskt inriktade och 
därför saknade relevans i förhållande till huvudämnet omvårdnad. Artikelsökningen gjordes med hjälp 
av funktionen trunkering vilket vidgar sökningen eftersom funktionen identifierar sökordets alla 
potentiella ändelser (Östlundh, 2012). Booleska termer användes för att precisera sökningen genom att 
sammanföra sökorden till en enhet (Östlundh, 2012). Dessutom användes Major subject (MJSUB) eller 
Exact subject heading (MH) för att avgränsa sökningen till artiklar som hade sökorden som huvudämne 
(Bilaga 1). 

Litteratursökningen började med att söka efter kvalitativa artiklar i CINAHL med 
sökorden MH (dementia OR alzheimer*) AND MH music*, vilket gav 163 träffar. Samtliga titlar lästes, 
varav 56 ansågs som relevanta till vårt syfte. Av 56 lästa abstract valdes 14 artiklar ut för 
kvalitetsgranskning. Granskningen gjordes med hjälp av Hälsohögskolans “Protokoll för basala 
kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod” (Bilaga 2) och 7 artiklar passerade 
kvalitetsgranskningen. Samtliga steg gjordes individuellt av gruppens medlemmar, men efter varje steg 
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diskuterades meningsskiljaktigheter för att komma fram till konsensus. I de flesta fall var gruppen 
överens men då det fanns åsikter som gick isär var det majoriteten som avgjorde om artikeln skulle tas 
med eller inte. Samma procedur återupprepades vid samtliga sökningar, med undantaget att 
kvantitativa artiklar granskades med hjälp av Hälsohögskolans “Protokoll för basala kvalitetskriterier 
för studier med kvantitativ metod” (Bilaga 3). När artikelsökningen avslutades hade 11 kvalitativa samt 
15 kvantitativa artiklar passerat kvalitetsgranskningen. En del artiklar föll bort i detta skede på grund av 
att de inte var etiskt godkända/övervägda eller hade ett syfte som saknade relevans till vårt 
examensarbete. 

 Dataanalys 
 
Gruppen använde sig av ett kritiskt förhållningssätt vid analysen av artiklar samt under skrivprocessen 
för att inte få ett selektivt urval av artiklar och ett resultat som stödde våra egna ståndpunkter och 
förväntningar (Friberg, 2012a).  

Analysen inleddes med att de kvantitativa artiklarna kategoriserades utifrån vilken 
musikintervention som användes. I detta skede sållades sex kvantitativa artiklar bort på grund av två 
orsaker. Först och främst sågs det att en del musikinterventioner var tveksamma eftersom de 
kombinerades med andra interventioner, vilket gjorde att dessa artiklar inte var relevanta till syfte. Det 
kunde exempelvis handla om artiklar där musikinterventionen även inkluderade dans och rörelser eller 
att deltagarna parallellt med musikinterventionen fick se en filmsekvens. Den andra orsaken var att 
reducera antalet artiklar till resultatet, då 26 stycken ansågs som för många. Detta gjordes genom att 
välja bort artiklar som var i stort sett identiska med en annan artikel gällande syfte, metod och resultat. 
Den äldre av två likartade artiklar valdes bort. Efter kategoriseringen gjordes en artikelmatris över 9 
kvantitativa och 11 kvalitativa artiklar för att få en bättre översikt över artiklarnas författare, syfte, 
design, deltagare, resultat, kvalitet samt gruppens kommentarer. Studierna som togs med i resultatet 
var gjorda i Australien (n=2), Danmark/Norge (n=1), Holland (n=1), Island (n=1), Israel (n=1), Japan 
(n=1), Storbritannien (n=3), Sverige (n=5), Taiwan (n=3) och USA (n=2) (Bilaga 4, 5). Vidare gjordes 
en tabell baserat på kategoriseringen av de kvantitativa artiklarna för att tydligt påvisa effekten av olika 
typer musikintervention (Tabell 1).  

Den kvalitativa analysen gjordes med hjälp av Fribergs femstegmodell (Friberg, 2012b). 
Inledningsvis läste gruppens medlemmar artiklarna upprepade gånger för att skapa en uppfattning om 
innehållet. Därefter fokuserade gruppen på artiklarnas resultatdel för att identifiera resultatets 
huvudfynd. I nästa steg gjordes en kort sammanfattning av varje artikels resultat. Därefter undersöktes 
likheter och olikheter mellan artiklarna vilket utgjorde grunden för utformningen av teman. Till sist så 
presenterades temana i resultatdelen vilket utgör det kvalitativa resultatet. 

I artiklarna som valdes ut till resultatet har datainsamlingen gjorts utifrån olika 
perspektiv. I flera artiklar gjordes datainsamlingen genom observation av personer med demens under 
musikintervention. Ett annat perspektiv som förekom bland artiklarna var familjemedlemmar och 
närståendes upplevelse av musikens påverkan på personer med demens. Flera artiklar använde sig av 
videoinspelningar, där materialet senare analyserades av forskaren. En anledning till att olika perspektiv 
valdes var att personer med demens på grund av sin sjukdom utgör ett begränsat perspektiv i den 
befintliga forskningen. Eftersom de har svårt att redogöra för sin egen situation är det vanligtvis 
anhöriga eller någon annan närstående som för dennes talan. 

Forskningsetiska överväganden 
 
Forskningsetik syftar till att skydda människor som deltar i vetenskapliga studier från att på något sätt 
fara illa som konsekvens av forskningen. Riskerna för en litteraturöversikt är förhållandevis små, men 
som student skulle kunskapsbegränsningar kunna leda till en missvisande framställning av personer 
med demens (Kjellström, 2012). Det skulle framgå i artiklarna om de blivit godkända av en etisk 
kommitté, alternativt att etiska överväganden gjorts för att inkluderas i litteraturöversikten (Wallengren 
& Henricson, 2012). Artiklar som inte uppfyllde de etiska kriterierna exkluderades från studien, 
sammanlagt 2 artiklar.  

En annan anledning till att olika perspektiv valdes var att forskning på personer med 
demens är komplicerat sett ur ett etiskt perspektiv. Enligt Belmontrapporten (Office for Human 
Research Protections, 2016) ska personer med nedsatt autonomi visas särskild hänsyn och skyddas i 
forskningen. Det innebär i praktiken att personer med demens, som har ett nedsatt självbestämmande 
också har rätt till ett utökat skydd för att dessa människor ska respekteras i forskningen.  

Gruppen hade en grundläggande kunskap om demenssjukdomar från tidigare kurser på 
sjuksköterskeprogrammet och verksamhetsförlagd utbildning. Dock hade ingen av gruppmedlemmarna 
någon tidigare förförståelse av musikens påverkan hos personer med demens mer än en filmsekvens 
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från dokumentären “Alive inside”, en film som handlar om vad som händer när individer på 
demensboenden exponeras för musikinterventioner.  
  
 

Resultat 

Det kvantitativa resultatet presenteras i form av en tabell samt en kort beskrivning av vad tabellen visar. 
Det kvalitativa resultatet presenteras i form av huvud- och subteman. 

Effekter av olika musiktyper hos personer med demens 
 
Musikinterventioner visar en statistisk signifikant skillnad på olika variabler hos personer med demens, 
vilket kan ses i tabell 1. En signifikant skillnad på agitation redovisades, så som fysisk och verbal 
aggressivitet (Chang, Huang, Lin & Lin, 2010; Ho, Lai, Jeng, Tang, Sung & Chen, 2011; Ridder, Stige, 
Qvale & Gold, 2013). Ledger och Baker (2007) uppmätte ingen signifikant skillnad på agitation. 
Artiklarna uppmätte en signifikant skillnad på oro/ångest (Sakamoto, Ando & Tsutou, 2013; Sung, 
Chang & Lee, 2010; Svansdottir & Snaedal, 2006). Ridder et al. (2013) undersökte effekten av musik på 
livskvalitet men uppmätte ingen signifikant skillnad. Dock visade van der Vleuten, Visser och 
Meeuwesen (2012) en signifikant skillnad i mentalt välmående som kan leda till ökad livskvalitet. Det 
redovisades en signifikant skillnad i positivt engagemang och deltagande, som ökad initiativförmåga och 
medverkan i aktiviteter (Holmes, Knights, Dean, Hodkinson & Hopkins, 2006; van der Vleuten et al., 
2012). 

 

Författare, År Musiktyp Agitation 
Oro/ 

Ångest Livskvalitet 
Engagemang
/Deltagande 

Chang et al., 2010 Bakgrundsmusik X    

Ho et al., 2011 Bakgrundsmusik X    

Sakamoto et al., 2013 Individanpassad  X   

Sung et al., 2010 Individanpassad  X   

Holmes et al., 2006 Livemusik    X 

van der Vleuten et al., 2012 Livemusik   Z X 

Ledger et al., 2007 Sång Y    

Ridder et al., 2013 Sång/ Individanpassad X  Y  

Svansdottir et al., 2006 Sång 
 

X 
X 

 
 

Tabell 1. Statistiskt signifikant skillnad gällande olika variabler efter musikintervention.  
X = Signifikant skillnad (p < 0,05). Y = Ingen signifikant skillnad (p > 0,05). Z = Mentalt välmående 
som kan leda till Livskvalitet. 
 

Hur musik påverkar personer med demens 
 

Kommunikation 
Personer med demens kan ha svårigheter med att kommunicera och förmedla sina känslor samt ha svårt 
att uttrycka sig korrekt, musik har visat sig förbättra kommunikationen mellan personer med demens 
och vårdgivare samt andra boende. 

Verbal kommunikation 
Musikinterventioner ökade den verbala kommunikationen hos personer med demens, vilket yttrade sig 
genom en ökad tendens att konversera med andra (Dassa & Amir, 2014; Gerdner, 2005; Götell, Brown 
& Ekman, 2000, 2002, 2009; McDermott, Orrell & Ridder, 2014; Sixsmith & Gibson, 2007; Thomas & 
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Smith, 2009). Den verbala kommunikationen blev mer ömsesidig då personerna med demens tycktes 
vara mer delaktiga i kommunikationen genom att besvara frågor och kommentarer i större utsträckning 
än tidigare (Götell et al., 2002, 2009). Många av personerna med demens var även delaktiga i den 
verbala kommunikationen genom att sjunga med i sångtexterna (Dassa & Amir, 2014; Götell et al., 2002, 
2003 2009; Hammar, Emami, Engström & Götell, 2011; McDermott et al., 2014; Thomas & Smith, 
2009; Tuckett, Hodgkinson, Rouillon, Balil‐Lozoya, & Parker, 2015). Vårdgivaren kunde minska sina 
verbala instruktioner för olika aktiviteter, exempelvis påklädning, eftersom personen med demens 
förståelse för situationen tycktes öka under musikinterventionerna (Götell et al., 2002; Hammar et al., 
2011; Tuckett et al., 2015). 

Fysisk kommunikation 
Musik underlättade och förbättrade samarbetet mellan personerna med demens och vårdgivare i 
omvårdnadssituationer (Götell et al., 2002; Hammar et al., 2011; McDermott et al., 2014; Tuckett et al., 
2015). Personer med demens verkade bli mer medvetna om sig själva och sin omgivning under 
musikintervention, samtidigt som de verkade mer koncentrerade (Götell et al., 2003, 2009). Musiken 
engagerade och hade en social funktion då den möjliggjorde meningsfull interaktion med andra 
(Gerdner, 2005; Sixsmith & Gibson, 2007). Samtliga artiklar visade att personer med demens 
involverade sig på ett eller annat sätt i interventionerna genom att börja sjunga, dansa med eller till och 
med skapa musik i vissa fall. Enligt Götell et al. (2002) minskade den verbala kommunikationen mellan 
vårdgivare och personen med demens samtidigt som förståelsen ökade genom tydligare fysisk 
kommunikation. 

Sinnesstämning 
Musik påverkar personer med demens genom att det skapar en sinnesstämning där de upplevs njuta av 
musiken, samtidigt som de blir lugnare och visar på mindre frustration. 

Glädje 
Under musikinterventionerna uttryckte flera personer med demens att det var roligt med musik, vilket 
resulterade i att de uttryckte positiva känslor, så som njutning och glädje (Dassa & Amir, 2014; Gerdner, 
2005; Götell et al., 2000, 2003, 2009; Hammar et al., 2011; McDermott et al., 2007; Thomas & Smith, 
2009; Tuckett et al., 2015). Även apatiska personer som tidigare haft svårt att uttrycka sina känslor 
visade en känsla av glädje genom att de log och skrattade när de lyssnade på eller sjöng till musiken 
(Götell et al., 2000; Sixsmith & Gibson, 2007; Tuckett et al., 2015). Personer med demens blev mer 
avslappnade och visade på gott humör då de skämtade och skrattade med varandra och personalen 
(Dassa & Amir, 2014; Götell et al., 2000, 2009; Hammar et al., 2011; Tuckett et al., 2015). Hos personer 
med demens som ofta var tysta sågs en stor skillnad under musikinterventionerna då även de blev mer 
avslappnade och sjöng med i sångerna samtidigt som de såg ut att vara bekväma i situationen (Dassa & 
Amir, 2014; Hammar et al., 2011; Sixsmith & Gibson, 2007; Thomas & Smith, 2009). Musik hade även 
en positiv inverkan hos personer med demens som inte hade den verbala förmågan att sjunga med i 
texterna men som istället följde med i texten genom att hålla takten med fötter och händer (McDermott 
et al., 2014; Thomas & Smith, 2009). Genom att få involvera sig i musiken framkom att personer med 
demens som ofta var ledsna över sin situation gick in i en bubbla bort från det sorgsna och till ett ställe 
där de hade kontroll över sitt liv. Musiken fungerar då som en avledning från verkligheten och många 
verkade tänka tillbaka på lyckliga stunder i sitt liv (McDermott et al., 2014; Sixsmith & Gibson, 2007; 
Tuckett et al., 2015). Musikinterventionerna visar även att personer med demens blev glada och mer 
sociala under en kortare period (Götell et al., 2000, 2009; McDermott et al., 2014; Sixsmith & Gibson, 
2007; Tuckett et al., 2015).  

Utåtagerande 
Under musikinterventionerna avtog eller minskade utåtagerande beteenden som skrik, slag, nyp och 
knuffar. Detta gjorde att personalen upplevde personerna med demens som lugnare och mindre 
aggressiva (Götell et al., 2002, 2003, 2009; McDermott et al., 2014; Sixsmith & Gibson, 2007; Tuckett 
et al., 2015). Även agitation innehållandes verbal och fysisk aggressivitet minskade (Gerdner, 2005; 
Götell et al., 2002, 2009; McDermott et al., 2014; Sixsmith & Gibson, 2007). Frustration som kan uppstå 
vid exempelvis morgonrutiner minskade när musik användes som hjälpmedel under vardagssysslorna 
(Götell et al., 2002, 2003, 2009). Även motstånd, exempelvis att streta emot vid påklädning, minskade 
under musikinterventionerna då personerna med demens fokuserade mer på musiken än på vad som 
hände omkring dem (Hammar et al., 2011; Tuckett et al., 2015). Musikinterventionerna tycktes minska 
agitation hos personer med demens och göra dem lugnare för stunden (McDermott et al., 2014; Sixsmith 
& Gibson, 2007; Tuckett et al., 2015). 
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Observationer har gjorts där personer med demens har påverkats negativt och blivit mer 
utåtagerande eller ledsna under musikinterventionerna (Götell et al., 2003; McDermott et al., 2014; 
Tuckett et al., 2015). I ett av fallen var detta kopplat till att musiken påminde personen om en sorgsen 
och svår tid i livet (McDermott et al., 2014). 

Indirekt påverkan 
Musiken påverkar även personalen genom att göra dem lugnare och gladare, vilket i förlängningen kan 
smitta av sig på personerna med demens. Personalens agerande och tålamod kan ha en stor betydelse 
för hur personer med demens senare agerar och upplever situationen.  

 

Personalens agerande 
Kommunikation och samarbete mellan personal och personer med demens blev bättre då personalen 
blev mer engagerad (Gerdner, 2005; Götell et al., 2000, 2002, 2009). Personalen hade enligt Götell et 
al. (2000) lättare att bjuda på sig själva under musikintervention, vilket ledde till att de involverade sig 
mer och upplevde en större gemenskap med personerna med demens. Humöret hos personalen blev 
bättre och det hördes i deras röster när de pratade med personerna med demens (Götell et al., 2009). 
Under musikintervention behövde personalen inte hjälpa till lika mycket i morgonrutinerna eftersom 
personerna med demens tycktes öka sin förståelse för situationen. Den verbala kommunikationen 
minskade samtidigt som den fysiska kommunikationen ökade (Götell et al., 2003, 2009). 

Personalens uppfattning av musikens påverkan hos personer med demens 
Personalen upplevde att personer med demens blev gladare, lugnare och hade lättare att kommunicera 
och uttrycka sig under musikinterventionerna (Gerdner, 2005; Götell et al., 2000, 2009; McDermott et 
al., 2014; Tuckett et al., 2015). Personalen upplevde att agitation och aggressivitet hos personer med 
demens minskade efter musikinterventionerna, ibland i flera timmar (Gerdner, 2005; McDermott et al., 
2014). Tuckett et al. (2015) visade dock att en del av personalen upplevde att musikinterventionerna 
kunde ge negativ påverkan då vissa personer med demens verkade bli mer agiterade efter 
interventionen. 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva om och på vilket sätt personer med demens påverkas av musik. 
Eftersom syftet består av två delar, “om” och “på vilket sätt”, valdes det att göra en litteraturöversikt där 
både kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderades. Artiklar med kvantitativ metodik användes för 
att svara på om musik hade en påverkan på personer med demens och artiklar med kvalitativ metodik 
användes för att svara på vilket sätt musiken påverkade personer med demens. En styrka i studien var 
att den kvantitativa delen gav stöd till den kvalitativa delen. Dock kan en nackdel med denna blandning 
vara att den kvalitativa delen inte säger samma sak som den kvantitativa då kvalitativa artiklar handlar 
om upplevelser och observationer. Syftet av studien var öppet och gav ett brett resultat där det inte alltid 
framstod ur vems perspektiv det var från. Ingen av artiklarna som användes i resultatet hade intervjuat 
personerna med demens utan har istället använt sig av videoinspelningar, observationer och intervjuat 
personal samt anhöriga. I resultatet av föreliggande litteraturöversikt har det inte tagits någon hänsyn 
till ur vems perspektiv det var ifrån. Detta kan ha varit en nackdel då forskare, personal och anhöriga 
kan ha tolkat påverkan av musiken olika. De kvalitativa artiklarna granskades först av den anledningen 
att gruppmedlemmarna var osäkra på om det skulle användas en blandat metodik eller enbart en 
kvalitativ metodik. Detta kan ha varit en nackdel då de kvalitativa artiklarna kan ha visat att musik redan 
hade en påverkan på personer med demens.  

Artikelsökningen gjordes i databaserna Cinahl samt PsychInfo. Ytterligare sökningar 
planerades i Medline men efter diskussion valdes denna databas bort på grund av den medicinska 
inriktningen på artiklarna. Sökorden som användes i artikelsökningen var “Alzheimer”, “Dementia” och 
“Music”. Gruppen valde att använda få sökord för att generera många träffar och täcka ett så stort 
sökområde som möjligt. Svagheten i sökningen var att den var trubbig och till en början var antalet 
träffar så många att gruppen beslutade att begränsa sökningen genom att använda funktionerna “Major 
subject” och “Exact subject heading”. Trots detta blev sökningen oprecis vilket ledde till mycket 
tidskrävande arbete med att läsa titlar och abstract. En annan svaghet i sökningen var att det fanns 
betydligt fler kvantitativa artiklar än kvalitativa artiklar, vilket skulle kunna bero på den etiska 
problematiken i att göra kvalitativa studier som rör personer med demens.  
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Artiklarna granskades med hjälp av Hälsohögskolans Protokoll för basala kvalitetskriterier för 
studier med kvalitativ respektive kvantitativ metod (Bilaga 2, 3) vilket är ett brett använt protokoll när 
det kommer till examensarbete gjorda på Hälsohögskolan i Jönköping. Detta är en styrka då det går att 
jämföra denna litteraturöversikts artiklar med andra litteraturöversikters artiklar på annan akademisk 
nivå. Gruppens medlemmar läste och kvalitetsgranskade samtliga artiklar individuellt, men eftersom 
gruppen befann sig i samma rum under kvalitetsgranskningsprocessen diskuterades oklarheter och 
meningsskiljaktigheter fortlöpande. Detta kan ha inneburit en viss gruppåverkan på den individuella 
bedömningen och på så sätt försvagat arbetets validitet (Henricson, 2012). Som noviser upplevde 
gruppmedlemmarna att de blev successivt bättre på att identifiera styrkor och svagheter i artiklarna som 
granskades. Artiklar som granskades i ett tidigt skede kan därför ha passerat granskningen enklare än 
artiklar som granskades i det senare skedet. För att garantera kvaliteten gjordes ytterligare en 
kvalitetsgranskning av dessa artiklar. 

Analysen genomfördes genom att gruppens medlemmar läste artiklarnas resultat individuellt 
och sedan diskuterade med varandra vilka likheter och olikheter artiklarna hade. Gruppen började med 
att analysera den kvantitativa delen först och sedan den kvalitativa delen. Det kvantitativa resultatet 
kategoriserades efter vilken musikintervention som användes genom att använda färgkodning, detta 
ledde sedan fram till tabellen som används i studiens resultat. I den kvantitativa delen exkluderades 6 
artiklar för att minska antalet. Styrkan i denna exkludering var att artiklar som använde sig av 
kombinerade interventioner inte med säkerhet kan konstatera att musik var den variabel som gav effekt. 
Om dessa hade inkluderats i litteraturöversikten hade resultatet kunnat bli felaktigt. Att ta bort den 
äldre forskningen kan både ses som styrka och svaghet då resultatet representerar en nyare forskning 
som är mer uppdaterad men litteraturöversikten kan även ha missat det som fanns i de äldre artiklarna. 
Den kvalitativa analysen följde Fribergs femstegsmodell och när gruppen hade kommit fram till teman 
så delades dessa upp bland gruppmedlemmarna som skrev var sitt tema. Svagheten med uppdelningen 
kan vara att gruppens medlemmar tolkar texten olika och att relevant data kan missas.  

De artiklar som har valts fram, framför allt de kvantitativa, är utspridda över flera kontinenter 
samtidigt som resultatet inte skiljer sig i någon större utsträckning mellan artiklarna. Detta styrker 
överförbarheten av denna litteraturöversikt. Samtidigt som överförbarheten anses vara stark kan 
trovärdigheten minska då det exempelvis endast finns två artiklar från Australien eller USA (Henricson, 
2012). Tre av de kvalitativa artiklarna ingick i en artikelserie från Sverige vilket kan ses som en svaghet 
i föreliggande litteraturöversikt eftersom det kan begränsa överförbarheten till ett specifikt område. 
Detta kan också ses som en styrka eftersom tillämpningen av de teoretiska forskningsresultaten kan 
underlättas i just Sverige och liknande länder sett till utveckling och välfärd. 

De flesta av artiklarna använde sig av samma eller liknande mätinstrument. Flera av de 
kvantitativa artiklarna använde Cohen Mansfield Agitation Inventory (Lin et al., 2011) eller ett 
modifierat instrument av den för att mäta agitation hos personer med demens. Detta instrument 
användes i flera olika länder vilket gjorde det lättare att jämföra och dra slutsatser av resultaten 
(Henricson, 2012). De kvalitativa artiklarna använde sig ofta av videoinspelningar som sedan 
granskades av utbildad personal eller av dem som skrev artikeln. Flera av de kvalitativa artiklarna 
använde sig även av intervjuer som datainsamlingsmetod.      

Gruppmedlemmarna i föreliggande studie hade viss förkunskap för forskningsområdet vilket 
kan ha medfört ökade förväntningar på musikens påverkan hos personer med demens. Medlemmarna 
har dock inte medvetet påverkats av några förutfattade meningar eller läst andra litteraturöversikter 
som kan ha påverkat studiens resultat.  

Resultatdiskussion 

Effekter av olika musiktyper hos personer med demens 
Resultatet av de kvantitativa artiklarna visade att musik har en påverkan hos personer med demens på 
olika sätt. Flera av artiklarna visade att effekten av musikinterventioner var en minskning av agitation 
samtidigt som några visade att oro och ångest minskade. Livemusik visades också öka positivt 
engagemang och deltagande. Två artiklar tog upp livskvalitet men dessa hade ingen signifikant skillnad, 
däremot menade en av artiklarna att mentalt välmående ökade vilket i sin tur eventuellt kan leda till 
ökad livskvalitet.   

Detta kan jämföras med resultatet i en litteraturöversikt skriven av Sung & Chang (2005) som 
visade att individanpassad musik hade en viss påverkan på agitation hos personer med demens men en 
av deras artiklar visade inte någon signifikant skillnad i agitation men visade däremot att 
individanpassad musik hade en lugnande effekt. I föreliggande litteraturöversikt användes nyare 
artiklar än dem i Sung & Chang (2005) och dessa visade liknande resultat med en minskning av oro och 
ångest. Däremot togs agitation inte upp i några av dessa studier utan de fokuserade på just oro och 
ångest. En ytterligare litteraturöversikt av Wall & Duffy (2010) visade att musik hade en kortsiktig god 
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effekt på agitation vilket även föreliggande litteraturöversikt visade. Många av artiklarna i Wall & Duffy 
(2010) hade få deltagare vilket gjorde att det var svårt att göra resultatet generaliserbart. 

Flera av de kvantitativa artiklarna i litteraturöversikten fokuserade på enstaka variabler som 
exempelvis agitation eller positivt engagemang vilket kan ha gjort att flera resultat oavsiktligt undgåtts. 
Det kvantitativa resultatet visar att det kan användas olika musikinterventioner för olika tillfällen och 
användningsområden. Exempelvis visar resultatet att livemusik får personer med demens mer villiga 
att engagera sig och att bakgrundsmusik minskar på agitation. En artikel som användes i det kvantitativa 
resultatet, skriven av Ledger & Baker (2007), stack ut från mängden då den inte visade någon minskning 
av agitation. Denna artikel var dock den enda som mätte agitation hos personer med demens över en 
längre period vilket inte visade någon signifikant skillnad. Att musikinterventioner inte hade någon 
signifikant effekt på längre sikt var något gruppen inte hade räknat med eftersom de flesta artiklar mätte 
agitation över en kortare period. 

Hur musik påverkar personer med demens 
Det kvalitativa resultatet i den här litteraturöversikten svarar på hur och på vilket sätt musik påverkar 
personer med demens. Huvudfynden från de kvalitativa artiklarna har delats in i tre teman: 
kommunikation, sinnesstämning samt indirekt påverkan. Musik gjorde att personer med demens ökade 
sin verbala kommunikation och kommunikationen mellan dem och vårdgivare blev mer ömsesidig. 
Personer med demens framstod som mer koncentrerade under musikförhållanden och tycktes få en 
större förståelse för situation, omgivning och sig själva. Samarbetet med vårdgivaren underlättades, den 
fysiska kommunikationen blev tydligare och meningsfull social interaktion främjades. Musik påverkade 
sinnesstämningen hos personer med demens. De blev glada och uttryckte att det var roligt, samtidigt 
som de upplevdes njuta av musiken. Utåtagerande beteenden, agitation, motstånd och frustration 
minskade. Personer med demens upplevdes som lugnare och mindre aggressiva under 
musikförhållanden. I några fall hade musiken negativ verkan och personer med demens blev mer 
utåtagerande och ledsna. Musik hade en indirekt påverkan på personer med demens eftersom musiken 
även påverkade personalen. Under musikförhållanden hade personalen ett bättre humör och blev mer 
involverade i personen med demens. De upplevde en större gemenskap med personen med demens och 
samarbetet dem emellan blev bättre. 

Problematiken med personer som har fått en demensdiagnos är att de får en stämpel som 
sitter kvar och vårdgivare kan ha svårt att se människan bakom diagnosen (Naue & Kroll, 2009). 
Resultatet i denna litteraturöversikt visar att personalen påverkas positivt av musikinterventioner och 
blir mer involverade i personen med demens. Dessutom förbättrades kommunikationen mellan 
personer med demens och vårdgivaren under musikintervention vilket understöds av tidigare forskning 
(Wall & Duffy, 2010). Musikinterventioner skulle kunna främja personalens synsätt och göra det lättare 
att få en förståelse för personen bakom diagnosen. Precis som i denna litteraturöversikt har tidigare 
studier påvisat att meningsfull social interaktion främjas av musikinterventioner (Sherratt, Thornton & 
Hatton, 2004; Wall & Duffy, 2010). Resultatet visar att agitation och utåtagerande beteende minskade 
under musikintervention, vilket bekräftas av tidigare forskning (Park & Pringle Specht, 2009; Wall & 
Duffy, 2010) men enligt Blackburn & Bradshaw (2014) är det dock fortfarande osäkert om musiken 
minskar agitation hos personer med demens. Resultatet visar att musik oftast har positiv verkan på 
sinnesstämning men det finns undantagsfall där musiken gör personer med demens mer utåtagerande 
eller ledsna. 

Personcentrerad omvårdnad 
Personcentrerad omvårdnad är en viktig utgångspunkt i dagens demenssjukvård. Genom att använda 
musik kan det bli enklare att utöva en personcentrerad omvårdnad eftersom musiken har en inverkan 
på människors humör och engagemang. För att kunna utföra en bra personcentrerad omvårdnad 
behöver personalen vara insatt i hur personer med demens har varit innan sjukdomen, hur de mår nu, 
vad de tycker om och vad för sorts omvårdnad de vill ha (Carter, Zawalski, Sminkey & Christopherson, 
2015). Vid musikinterventionerna sågs det att personalen involverade sig mer i personer med demens 
liv vilket kan leda till en mer personcentrerad omvårdnad. Vid musikinterventionerna blev personalen 
gladare och hade lättare för att bjuda på sig själva vilket resulterade i att personerna med demens och 
personalen kände en större gemenskap. Att ha en bra gemenskap kan ge fördelar och tillhör även den 
personcentrerade omvårdnaden då personalen enligt Socialstyrelsen (2010) ska se personer med 
demens som samarbetspartners. Att använda individanpassad musik gör personer med demens lugnare 
och mindre oroliga, vilket är en fördel för vårdgivaren som då får det enklare att utföra personcentrerad 
omvårdnad. Personer med demens klarar av att göra saker mer självständigt under musikintervention 
vilket är en fördel när det kommer till att kunna hantera situationer som de ställs inför, ökad 
hanterbarhet ger bättre känsla av sammanhang. 
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Slutsatser 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva om och på vilket sätt musik påverkar personer med 
demens. I resultatet framkom det att musik påverkar personer med demens positivt men även att 
personalen påverkas på så vis att omvårdnaden kan bli till det bättre. Agitation, oro och ångest minskade 
hos personerna med demens under musikinterventioner men även engagemang och deltagande ökade. 
De blev även mer alerta och medvetna om vad som hände och kunde läsa av situationen bättre än 
tidigare. Kommunikationen och samspelet mellan personalen och personerna med demens blev 
tydligare antingen fysiskt, verbalt eller både och. Resultatet visade inte att livskvaliteten ökade men det 
mentala välmåendet och sinnesstämningen ökade både hos personerna med demens och personalen. 
Omvårdnaden blev mer personcentrerad då personalen kände en gemenskap med personerna med 
demens. 

Kliniska implikationer 
Resultatet av denna litteraturöversikt har visat att musikinterventioner kan ha en positiv effekt på 
personer med demens samtidigt som det är få biverkningar vilket gör det ofarligt att implementera. 
Musik är en kostnadseffektiv metod som hjälper både personal och personer med demens i det 
vardagliga livet. Det är lätt att använda både på ett äldreboende och även i det egna hemmet där alla kan 
ta del av interventionerna. Omvårdnadspersonal kan använda musik under exempelvis morgonrutiner, 
måltider och aktivering med hjälp av bland annat CD-spelare. Som det kvantitativa resultatet visade kan 
olika musikinterventioner vara passande för olika situationer och sammanhang. Tabellen som 
framställts i det kvantitativa resultatet kan vara användbart som hjälp till vårdpersonal för vilken 
intervention som kan vara mest lämplig vid olika tillfällen. Mer forskning på alternativa, 
kostnadseffektiva och skonsamma behandlingsmetoder behövs göras för att minska på negativa 
bieffekter av exempelvis läkemedel. En mall för användning av olika musikinterventioner med större 
och bredare evidens skulle med fördel kunna tas fram. 
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Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  

 

Är urvalet beskrivet?    Ja   Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt 

granskning. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 
Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs statistiska metoder/analys?  Ja   Nej  

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i 

diskussionen?     Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?     

      Ja   Nej  

Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvudfynden i diskussionen? 

      Ja   Nej  
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Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     

 

 

Granskare sign: ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr  
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Bilaga 4 – Artikelmatris av artiklar med kvantitativ metod 

Författare, 

år & land.

Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitet och kommentarer Kvantitativ / 

Kvalitativ

Chang, Huang, Lin & 

Lin, 2010, Taiwan 

Att undersöka ett musikprogram 

under lunchen för personer med 

demens, som har uppförandeproblem 

på ett äldreboende.

Quasi-experimentell n=41 Fysisk och verbal agressivitet minskade statistiskt 

signifikant under musikprogrammet. Däremot visade det 

ingen signifikant skillnad i uppförandeproblem överlag 

eller icke-agressivt uppförandeproblem verbalt.  

Kvalitetsgranskning:

Del 1: 4/4

Del 2: 7/7

Etiskt godkänd.

Kvantitativ

Ho, Lai, Jeng, Tang, 

Sung & Chen, 2011, 

Taiwan

Att undersöka effekten av forskar-

komposerad musik på agitation under 

måltid hos personer med demens 

som bor på äldreboende.

Pretest-Posttest n=22 Musik minskar agiterande beteende. Agitationen 

minskade signifikant från vecka 1 till vecka 5.  

Kvalitetsgranskning:

Del 1: 4/4

Del 2: 7/7

Etiskt övervägd.

Kvantitativ

Holmes, Knights, 

Dean, Hodkinson & 

Hopkins, 2006, 

Storbritannien

Att undersöka om musik, live eller 

uppspelad, är en effektiv behandling 

mot apati hos personer med svår 

demens.

Randomiserad 

placebo-kontrollerad 

undersökning med 

blindade observanter

n=32 Livemusik visade en signifikant skillnad mot 

kontrollgruppen gällande positivt engagemang. 

Förinspelad musik hade ingen signifikant skillnad mot 

kontrollgruppen gällande positivt engagemang.

Kvalitetsgranskning:

Del 1: 4/4 

Del 2: 6/7

(Ej återkoppling till tidigare 

forskning i diskussionen)

Etiskt godkänd.

Kvantitativ

Ledger & Baker, 

2007, Australien

Att undersöka långsiktiga effekter av 

musikterapi i grupp på agitation hos 

personer med alzheimers sjukdom 

som bor på äldreboende.

Icke-randomiserad 

experimentell 

n=45 Ingen långsiktig signifikant skillnad på agitation mellan 

kontrollgrupp och experimentgrupp. Däremot sågs en 

signifikant skillnad hos enskilda individer i förhållande till 

baseline.

Kvalitetsgranskning:

Del 1: 4/4

Del 2: 7/7

Etiskt godkänd.

Kvantitativ

Ridder, Stige, Qvale 

& Gold, 2013, 

Danmark & Norge

Att undersöka effekten av 

individanpassad musik på agitation 

hos personer med demens som bor 

på äldreboende samt att undersöka 

effekten det har på psykotropiska 

läkemedel och livskvalitét.

Pragmatic, two-

armed, crossover,

exploratory, 

randomized 

controlled study

n=35 Frekvensen av agitation visade ingen statisktiskt 

signifikant skillnad mellan grupperna. Störande agitation 

ökade hos kontrollgruppen och sjönk hos 

experimentgruppen med en statistisk signifikant skillnad. 

Livskvalitéten visade ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna. Medicinering ökade i kontrollgruppen medan 

den var på samma nivå i experimentgruppen.

Kvalitetsgranskning:

Del 1: 4/4

Del 2: 6/7

(Ej återkoppling till tidigare 

forskning i diskussionen)

Etiskt godkänd.

Kvantitativ

Sakamoto, Ando & 

Tsutou, 2013, Japan

Att undersöka skillnader i kortsiktiga 

och långsiktiga effekter av passiva 

och interaktiva metoder med hjälp av 

individanpassad musik på personer 

med svår demens. 

Randomiserad 

kontrollerad studie

n=39 Kortsiktiga:

Stress minskade och avslappning ökade i den passiva 

och den interaktiva gruppen direkt efter interventionen, 

jämfört med kontrollgruppen. 

Både passiva och interaktiva interventioner framkallade 

positiva emotionella tillstånd med signifikant skillnad 

jämfört med kontrollgruppen. 

Långsiktiga: 

I den passiva och den interaktiva gruppen minskade 

BPSD, medan kontrollgruppen visade ökad BPSD vid 

slutet av inteventionsperioden.

Kvalitetsgranskning:

Del 1: 4/4

Del 2: 7/7

Etiskt godkänd.

Kvantitativ
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Sung, Chang 

& Lee, 2010, Taiwan

Att undersöka om individanpassad 

musik kan sänka oron hos personer 

med demens som bor på 

äldreboende. 

Quasi-experimentiell 

pretest-posttest

n=52 Oron i experimentgruppen sänktes med en signifikant 

skillnad medan kontrollgruppen också sänktes men inte 

med en signifikant skillnad.

Kvalitetsgranskning:

Del 1: 4/4

Del 2: 7/7

Etiskt godkänd.

Kvantitativ

Svansdottir & 

Snaedal, 2006, Island

Att utvärdera effekten av musikterapi 

på BPSD hos personer med medel 

till svår alzheimers.

case–control study n=38 Terapigruppen fick statistiskt signifikat förbättrade 

resultat gällande symtom som aktivitetsstörningar, 

agressivitet och oro medan andra symtom inte visade 

någon signifikant skillnad. Effekten hade försvunnit efter 

en månad.

Kvalitetsgranskning:

Del 1: 4/4

Del 2: 6/7

(Huvudfynden diskuteras ej 

tillräckligt under 

diskussionen)

Etiskt godkänd.

Kvantitativ

van der Vleuten, 

Visser & 

Meeuwesen, 2012, 

Holland 

Att bedöma effekten av intima 

musikframträdanen, utförda av 

professionella sångare, på livskvalitet 

hos personer med mild och svår 

demens som bor på äldreboende. 

Quasi-experimentell n=45 Intima musikframträdanden har en positiv effekt på 

deltagande i båda grupperna. Hos personer med mild 

demens sågs även positiva effekter av mentalt 

välmående. Intima musikframträdanden ökar positiva 

känslor och minskar negativa känslor. Resultatet visar 

även att livskvaliteten kan förbättras eftersom 

framträdandena kan ses som meningsfulla och 

stimulerande för individen. 

Kvalitetsgranskning:

Del 1: 4/4

Del 2: 7/7

Etiskt övervägd.

Kvantitativ
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Bilaga 5 – Artikelmatris av artiklar med kvalitativ metod 

Författare, 

år & land.

Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitet och kommentarer Kvantitativ / 

Kvalitativ

Dassa & Amir, 2014, 

Israel

Att utforska vilken roll bekanta sånger 

har för att uppmuntra konversation 

bland personer med medelsvår till 

svår demens.

Videoinspelningar

Innehållsanalys

Patienter: 6 Sången framkallade konversation om erfarenheter från 

deltagarnas liv. Dominerande samtalsämnen var samtal 

som relaterade till sångtexten och till själva aktiviteten att 

sjunga som grupp. Att sjunga tillsammans gav gruppen 

ett samtalsämne och stimulerade samt stärkte 

diskussionen.

Kvalitetsgranskning:

Del 1: 4/4

Del 2: 8/8

Etiskt godkänd. 

Kvalitativ

Gerdner, 2005, USA Att utvärdera effekten av 

individanpassad musik för att hantera 

agitation hos personer med demens, 

när det implementeras av utbildad 

personal och familj. 

Öppna intervjuer

Pretest-Posttest

Patienter: 8

Familj: 8

Personal: 10

All personal uppgav att de boende var mindre agiterade 

under musikintevention och en signifikant minskning av 

agitation uppmättes. Flera undersköterskor uppgav att de 

boende njöt bara av att lyssna på musiken. Både 

personal och familjemedlemmar sa att de boende blev 

aktivt involverade i musiken. Musiken stimulerade 

meningsfulla interaktioner.

Kvalitetsgranskning:

Del 1: 4/4

Del 2: 8/8

Granskad efter kvalitativt 

protokoll.

Etiskt övervägd.

Mixad 

metod

Götell, Brown & 

Ekman, 2000, 

Sverige

Att belysa vikten av musikaliska 

event och reaktioner samt sociala 

interaktioner hos personer med 

demens eller missänkt demens och 

deras vårdgivare före, under och efter 

sådana event.

Observation, intervju Patienter: 48

Personal: 35

Musikaliska event gjorde patienterna mer 

uppmärksamma och glada. Den ökade 

uppmärksamheten gjorde att de kunde uttrycka mer av 

sina minnen. De största effekterna efter eventet var ökad 

uppmärksamhet samt upprymdhet, men en del av 

patienterna hade inget minne av eventet 15 minuter efter. 

Enligt personalen blev patienterna lättare att vårda. 

Personalen upplevde likartade känslor som patienterna 

under eventen, t.ex glädje, men även en större jämlikhet i 

relation till patienten. 

Kvalitetsgranskning:

Del 1: 4/4

Del 2: 8/8

Etiskt godkänd.

Kvalitativ

Götell, Brown & 

Ekman, 2002, 

Sverige 

Att undersöka betydelsen av verbal 

kommunikation mellan personer med 

svår demens och deras vårdgivare 

med hjälp av bakgrundsmusik och 

sång från vårdgivaren.

phenomenologic-

hermeneutic metod.

Videoinspelningar.

Intervjuer med 

vårdgivare.

Patienter: 9

Personal: 5

Under bakgrundsmusik och sång ökade förståelsen 

mellan vårdtagare och vårdgivare vilket resulterade i att 

personalen inte behövde ägna sig lika mycket åt att 

förklara och tillrättavisa vårdtagaren genom fysisk och 

verbal kommunikation som i jämförelse med 

kontrollstadiet. Ökad förståelse ledde till bättre 

complaince och det blev lättare för vårdtagare att utföra 

sina morgonrutiner. 

Kvalitetsgranskning:

Del 1: 4/4

Del 2: 8/8

Etiskt godkänd.

Kvalitativ

Götell, Brown & 

Ekman, 2003, 

Sverige

Att undersöka kroppshållning, 

kroppsrörelse och 

omgivningsmedvetenhet hos personer 

med svår demens under 

morgonrutinerna. Och skillander i 

detta vid spelande av 

bakgrundsmusik och när vårdgivare 

sjunger.

Kvalitativ 

dataanalys.

Videoinspelningar

Patienter: 9

Personal: 5

Under sessionerna med bakgrundsmusik och sång 

förbättrades hållningen genom att patienterna blev bättre 

på att hålla balansen själva, de blev mer medvetna om 

sin miljö och rörde sig med ett mer flytande 

rörelsemönster. När vårdgivarna sjöng kunde man 

observera att patienterna blev fysiskt starkare och hade 

lättare att fullfölja uppgifter som de inte klarade under 

kontrollstadiet.

Kvalitetsgranskning:

Del 1: 4/4

Del 2: 8/8

Etiskt godkänd.

Kvalitativ
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Götell, Brown & 

Ekman, 2009, 

Sverige

Att belysa muntligt utryckta känslor 

och humör i kommunikationen mellan 

vårdgivare och personer med svår 

demens under morgonrutinerna.

Kvalitativ 

videoanalys

Patienter: 9

Personal: 5

Bakgrundsmusik: Patienterna utryckte sig tydligare 

under morgonrutinerna och visade inga tecken på 

agressivitet eller ilska. Både vårdgivarna och patienterna 

pratade med "varmare" röster och vårgivarna visade mer 

förståelse och hade mer tålamod. Humöret hos 

vårdgivaren smittade av sig på patienten. Sång: Precis 

som med bakgrundsmusik ökade humöret hos 

patienterna och ingen uttryckte ilska eller irritation. När 

patienterna pratade var det med en lugn och avslappnad 

röst. Patienterna verkade även ha en större förståelse om 

vad som hände och flera av patienterna hade koll på 

sångerna och sjöng med. Sången hade en större positiv 

effekt än bakgrundsmusik och bakgrundsmusik hade i 

sin tur större positiv effekt än vanlig vård utan musik.

Kvalitetsgranskning:

Del 1: 4/4

Del 2: 8/8

Etiskt godkänd.

Kvalitativ

Hammar, Emami, 

Engström & Götell, 

2011, Sverige

Att beskriva hur personer med 

demens och deras vårdgivare 

utrycker sig i verbal och icke-verbal 

kommunikation och dreas 

ögonkontakt under morgonrutinerna 

med och utan musikterapi.

Observation, 

videoinspelningar

Patienter: 10

Personal: 6

Kommunikationen mellan vårdgivare och patienterna 

ökade under musikterapi både verbalt, icke-verbalt och 

med ökad ögonkontakt. Vårdgivarna engagerade sig mer 

i patienterna och involverade dem mer i omvårdnaden 

under musikterapi. Patienterna utryckte sig lugnare och 

var mer villiga att hjälpa till. 

Kvalitetsgranskning:

Del 1: 4/4

Del 2: 8/8

Etiskt godkänd.

Kvalitativ

McDermott, Orrell, & 

Ridder, 2014, 

Storbritannien

Att utforska meningen och värdet av 

musik ur personer med demens 

perspektiv. Hur vårdgivare, familj och 

musikteraputer förhåller sig till detta 

och att undersöka länken mellan 

psykosociala faktorer och fynden i 

undersökningen för att skapa en 

modell för användning av musik i 

demensvård.

Fokusgrupper, 

Intervjuer, 

Ljudinspelningar

Patienter: 16

Familj: 15

Personal: 14

Musikterapeuter

: 8

Personalen upplevde att patienterna var mer sociala och 

kommunicerade mer efter musikterapin och ökade även 

humöret hos patienterna. Personalen påpekade även att 

agitation sänktes vilket hade en fördelsaktig effekt för 

dem själva och patienterna runt omkring. Patienterna 

uppgav att musik var viktigt för dem och var kopplat till 

minnen genom livet. Överlag visade resulatet att effekten 

av musik var större än bara på uppförande och 

psykologiska symtom. 

Kvalitetsgranskning:

Del 1: 4/4

Del 2: 8/8

Etiskt godkänd.

Kvalitativ

Sixsmith, & Gibson, 

2007, Storbritannien

Att undersöka meningen och vikten 

av musik i vardagliga livet, fördelarna 

med att delta i musikrelaterade 

aktiviteter och problemen med att 

engagera med musik

In-depth open-ended 

qualitative interviews

Patienter: 26 Musiken hade flera fördelar hos patienterna så som 

känslan av välmående, motivation till aktiviteter, sociala 

interaktioner och ökad känsla av empowerment och 

kontroll. Patienterna uppgav att musiken var viktig för 

dem i det vardagliga livet. Problem med musik kunde 

uppstå hos patienter som hade hörselproblem, ovilja att 

delta eller hade nedsatt självförtroende och på så sätt 

inte ville delta.   

Kvalitetsgranskning:

Del 1: 4/4

Del 2: 8/8

Etiskt godkänd.

Kvalitativ

Thomas, & Smith, 

2009, USA 

Studien undersöker om kalori-intaget 

hos patienter boende på äldreboende 

med medelsvår demens ökar med 

hjälp av musik i matsalsmiljön 

samtidigt som det minskar agitation.

Time-series 

Crossover design.

Observationer.

Patienter: 12 Under musikveckorna fick patienterna i sig 20% mer 

kalorier än när ingen musik spelades. Patienterna 

observerades även att var lugnare och mer sociala under 

veckorna med musik vilket även ökade tiden som 

patienterna satt i matsalen. Att patienterna var lugnare 

kan koplas till att musiken stänger ute störande ljud som 

annars kan vara jobbiga för personer med demens. 

Observationer gjordes även på att personerna blev mer 

livliga och glad genom att dom sjöng och dansade till 

musiken.

Kvalitetsgranksning:

Del 1: 4/4

Del 2: 8/8

Granskad efter kvalitativt 

protokoll.

Etiskt godkänd.

Mixad 

metod
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Tuckett, Hodgkinson, 

Rouillon, 

Balil‐Lozoya, & 

Parker, 2015, 

Australien 

Att utvärdera effektiviteten av 

musikterapi som intervention för 

beteenden hos äldre personer med 

demens. 

Semi-strukturella 

gruppintervjuer

Personal: 23

Familj: 7

Både personal och familjemedlemmar uppgav att de äldre 

njöt och blev glada av musiken. Musikterapi beskrevs 

som lugnande. Personalen uppgav varierande svar 

gällande den kvarvarande effekten av musikterapi och 

familjemedlemmarna var osäkra på om det hade någon 

längre effekt. Musikterapi väcker minnen och fungerar 

som en njutbar avledning. Musikterapins sociala funktion 

beskrevs också som något positivt. 

Kvalitetsgranksning:

Del 1: 4/4

Del 2: 8/8

Etiskt godkänd.

Kvalitativ

 


