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Abstrakt 
 

Bakgrund: Demens är ett kroniskt tillstånd i hjärnan som kan försämras med tiden och 

sjukdomen påverkar främst de kognitiva förmågorna hos personer med demens. I 

Sverige insjuknar drygt 25 000 personer varje år i en demenssjukdom och antalet 

personer med demenssjukdom kommer att successivt öka i takt med befolkningen blir 

allt äldre.   

I dagsläget saknas det läkemedel för de sjukdomsmekanismer som orsakar 

demenssjukdom. 

Syftet: Att beskriva hur musikterapi påverkar personer med demens. 

Metod: Metoden som författarna använde i studien var en systematisk litteraturstudie. 

12 artiklar varav tio med kvantitativ ansats och två med kvalitativ ansats inkluderades i 

studien. Manifest innehållsanalys gjordes med stöd av Forsberg och Wengström (2013).  

Resultat: Resultatet består av tre kategorier och nio subkategorier. Kategorierna var 

emotionella förändringar, förändrad intellektuell och social förmåga och förändrade 

livssituationer. Resultatet visade att musikterapi har en påverkan hos personer med 

demens och de flesta visade sig vara positiva. Musikterapin gav minskad agitation, 

förbättrad kommunikation samt ökad välbefinnande. 

Slutsats: Av resultatet från författarnas systematiska litteraturstudie rekommenderas 

musikterapi som ett alternativ eller kompletterande omvårdnadsåtgärd för personer med 

demens. Det är viktigt som sjuksköterska att utgå från ett livsvärldsperspektiv vid 

omvårdnad av personer med demens, eftersom det är via livsvärlden som 

sjuksköterskan kan främja hälsa och genomföra personcentrerad vård. 

 

Nyckelord 
Demens, Musikterapi, Livsvärld 
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1 Inledning 

Demens är en kronisk sjukdom som finns livet ut. Personer som drabbas av 

demenssjukdom kan uppleva lidande där de får försämrat minne och en förändrad 

personlighet, vilket påverkar deras livsvärld. Författarna anser att det är nödvändigt för 

sjuksköterskan att finna en lämplig omvårdnadsform för personer med demens. En av 

författarna har varit med om hur musikterapi utförs.Utförande var i form av live musik 

där musiken hade en påverkan hos personer med demens. Författarna är intresserade av 

att undersöka musikterapins påverkan på personer med demens.  

Vid presentation av studien kommer ordet “författare” syfta på författarna som gjorde 

denna systematiska litteraturstudie. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Demens 

Ordet demens kommer från latinska språket demens, som betyder utan själ (Edberg, 

2011). Statens beredning för medisinsk utvärdering – SBU (2006) skriver att begreppet 

demens benämndes tidigare synonymt med sinnesjukdom och galenskap. Enligt 

Gustavsson (2004) är demens ett samlingsnamn för en rad olika tillstånd och därmed 

också ett kroniskt tillstånd i hjärnan som kan försämras under tiden. Demenssjukdomen 

påverkar de kognitiva förmågorna hos personer med demens. Demenssjukdom delas 

enligt Edberg (2011) in i tre grupper, primärdegenerativa, vaskulära och sekundära 

demenssjukdomar. Enligt Gustavsson (2004) kan de primärdegenerativa 

demenssjukdomarna orsaka de flesta demenssjukdomar utan känd orsak till uppståndet. 

Sjukdomen angriper det centrala nervsystemet, hjärnans struktur och funktioner som 

därmed kan leda till att celler tillbakabildas och hjärnvävnaden förtvinar med tiden. 

Edberg (2011) skriver att sjukdomsförloppet är smygande och kan därmed ta längre tid 

att utvecklas. Av de olika primärdegenerativa demenssjukdomar som finns är 

Alzheimers sjukdom den vanligaste. Andra demenssjukdomar är Lewybody demens och 

frontallobsdemens.  

Ragneskog (2013) skriver att vaskulär demens bildas av en skada eller stroke som lett 

till en demensutveckling. Näst efter Alzheimers sjukdom är vaskulär demens den 

vanligaste demensdiagnosen inom demenssjukdom. Enligt Edberg (2011) är sekundära 

demenssjukdomar tillstånd med demensliknande symptom utav andra anledningar. 
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Några orsaker för sekundära demenssjukdomar är näringsbrist, förgiftning, stroke och 

infektion. 

Edberg (2011) nämner att beroende på vilken demenssjukdom personen har och vilken 

del av hjärnan som är drabbad, varierar sjukdomsbilden och dess symptom. I början kan 

sjukdomen yttra sig genom att kognitionen påverkas vilket försvårar kommunikation, 

tänkandet och planering. Personer med demens kan få en försämrad minnesproblematik 

som förvärras med tiden. Koncentrationsförmågan och förmågan att hantera stress blir 

försämrad. Med tiden blir de alltmer passiva och tillbakadragna. Även beteendemönster 

kan påverkas av demenssjukdom. Jootun och  McGhee (2011) skriver att en person med 

demens kommer någon gång under sjukdomsförloppet att drabbas av beteendemässiga 

och psykiska symtom (BPSD) vid demens. Blennow, Marcusson, Skoog och Wallin 

(2011) skriver att symtom innefattar vanföreställning, depression, psykomotorisk 

agitation och tillbakadragenhet. BPSD uppstår när personer med demens inte lyckas 

uttrycka sina behov på grund av försämrad uttrycksförmåga. Enligt SBU (2006) blir det 

svårare för den demensdrabbade personen att genomföra dagliga aktiviteter alldeles 

ensam, där stöd och hjälp kommer att behövas. 

Socialstyrelsen (2014) skriver att den stigande åldern ökar risken att drabbas av en 

demenssjukdom. Drygt 25 000 personer insjuknar varje år i en demenssjukdom och 

antalet personer med demenssjukdom kommer att successivt öka i takt med 

befolkningen blir allt äldre.   

 

2.1.1 Behandlingsstrategier 

Personer med demens har en försämrad hjärnfunktion som leder till att de behöver hjälp 

för att klara av vardagen (Läkemedelsboken, 2014). Skog (2013) skriver att personer 

med demens bör få en personcentrerad omvårdnadsmiljö, där vårdpersonal ser de som 

individer med personliga upplevelser samt rättigheter till autonomi. Läkemedelsboken 

(2014) skriver att både anhöriga och personal bör ha kunskap om demens, för att 

personer med demens ska uppleva att de får en god vård.  

Enligt Hylen Ranhoff och Børdahl (2010) användes medicinering ofta vid behandling 

av agiterande beteende. Medicineringen ger viss bromsande effekt på agiterande 

beteende men det visar sig att många drabbas av svåra biverkningar såsom trötthet och 

en ökad fallrisk. 
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I dagsläget saknas det läkemedel mot de sjukdomsmekanismer som orsakar 

demenssjukdom. Däremot finns det terapeutiska åtgärder som kan lindra symptom hos 

personer med demens samt minskar de negativa effekter som kan uppstå (Edberg, 2011; 

Läkemedelsboken, 2014.). 

 

2.2 Musikterapi  

2.2.1 Definition av musikterapi 

Begreppet musikterapi har haft olika definition genom åren. Variationen ha beror på hur 

begreppet tolkades ur olika perspektiv och sammanhang av olika musikterapeuter (Bunt, 

1994; Lilliestam, 2006; Ragneskog, 2013; Ruud, 1997). Författarnas definition av 

musikterapi överensstämmer med WFMT - World Federation of Music Therapy 

beskrivning av den. Enligt WFMT definieras musikterapi som en professionell 

utförande av musik för de flesta med villkoren att förbättra livskvalitet, välbefinnande 

samt hälsa (WFMT, 2011).  

 

2.2.2 Musikterapins historia  

Bibelsagan om hur David botade kung Saul med musik ifrån sin harpa är den mest 

kända historien om musikens förmåga av läkande inom västvärlden. I antiken fann 

grekerna samband mellan musik och människors fysiska och psykiska tillstånd. Etos-

läran och Katharsis-läran dominerade deras syn på musikens läkande kraft. Etos-läran 

utgick från den musikaliska harmonin vilket motsvarar själens harmoni. I Katharsis-

läran hade istället de emotionella upplevelserna som fokus (Benestad, 1994). 

I mitten av 1800 talet fann Florence Nightingale, företrädaren för 

sjuksköterskeprofessionen, musikens stödjande förmåga för läkande process hos 

skadade soldater vid Krim kriget. Hon noterade även att musikens olika genrer gav 

olika effekter hos de skadade soldaterna (Nightingale, 1992). Enligt Bunt (1994) hade 

vetenskapsmän i början av 1900- talet fortfarande svårt med att visa musikens 

terapeutiska effekter. Musiken användes mest som ett sätt för avkoppling. Musikterapi 

utvecklades och blev en behandlingsform efter andra världskriget. Det visade sig att 

patienterna i USA som genomgått trauma mådde bättre psykiskt och emotionellt när 

musiker kom och spelade för dem. Detta uppmärksammades av vårdpersonalen där de 

sedan använde sig av musik som ett hjälpmedel till patienterna. Därefter anställde 
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sjukhus olika musiker runt om i landet. I mitten av 1900-talet skapades en utbildning för 

musikterapi som spred sig över stora delar av världen (Bunt, 1994).   

I Sverige blev musikterapin en behandlingsform under 1960- talet, där musikterapi 

användes inom specialpedagogik hos barn med kognitiva funktionsnedsättningar. Under 

70-talet blev musikterapin vanlig inom vården. Verksamheten växte under 80-talet och 

började användas inom fler områden. I slutet av 90-talet uppmärksammades musikterapi 

generell över hela landet (Bunt, 1994; Sandell, 2013). 

 

2.2.3  Användning av musik 

Musikens användningsområden kan vara mycket bredd. Musik kan vara en minnesdepå 

som berättar om ens liv (Lilliestam, 2006). Musik kan användas för att skapa och 

representera hållning, meningar och identitet hos människor (Lundberg, Malm & 

Rondström, 2000). Många använder idag musik som en sorts ”självmedicinering” för att 

få sina känslor att framträda (Theorell, 2009). I terapeutiskt sammanhang är det vanligt 

förekommande med musik till avkoppling, smärtlindring, dämpning av stress och 

ångest. Inom geriatriken används musik ofta för stimulering på motoriken hos äldre för 

att motverka åldrandets effekter (Ruud, 2002).   

Musikterapins avsikt är att utgår från en helhetssyn på människan där alla människor 

har förmåga till förändring och utveckling med hjälp av sina egna resurser, känslor och 

tankar (Bunt, 1994).  

 

2.3 Teoretisk referensram 

Enligt Dahlberg (2003); Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008)  är livsvärlden den 

verklighet som vi befinner oss i och vardagligen lever i. Livsvärlden är något som finns 

med oss överallt i alla sammanhang i livet där människor påverkar och påverkas av den. 

Beteenden, uppförande, samt individuella sätt att vara påverkar livsvärlden. Den tas 

oftast för givet tills vi upplever ohälsa eller sjukdom.  

För att kunna gå rätt tillväga, påverka och förbättra patientens hälsoprocess måste 

vårdaren ha en stabil teoretisk bakgrund om patientens livsvärld. Där patientens 

hälsoprocess bör stödjas samt inse att vi alla är olika individer och upplever hälsa eller 

sjukdom på olika sätt. Enligt Dahlbergs (2003) livsvärldsperspektiv innebär det att 

vårdaren ska vara intresserad av patientens egna berättelser.  Det i sin tur kan ge tillgång 

till patientens upplevelser och tankar om vad som skapar välbefinnande i patientens 
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livsvärld. Dahlberg (2003) påstår att en större förståelse av personer med demens kan 

ske, men då måste individens livsvärld uppmärksammas mer av personal.  

 

3 Problemformulering 

Demens är en allvarlig och kronisk sjukdom som utvecklas successivt. Sjukdomen 

påverkar de kognitiva förmågorna hos personer med demens såsom allt försämrad 

minne och de riskerar att tappa sin autonomi. Försämringarna på de kognitiva 

funktioner hos personer med demens leder till en större belastning hos anhöriga samt 

vårdpersonal. I dagsläget saknas botemedel mot demenssjukdomar. Det finns 

fortfarande brist med läkemedel mot symtom som uppkommer beroende av demens 

såsom yrsel och ökad fallrisk. Sjuksköterskan bör hitta en lämplig omvårdnadsåtgärd 

som kan förbättra livsvärlden hos personer med demens i väntan på bot och bättre 

läkemedel för demenssjukdom. Musikterapin ör lämplig omvårdnadsåtgärd för att 

förbättra livsvärld, som i sin tur får de att känna mening med livet och en förhöjd 

livskvalité kan uppnås. 

Författarna tror att musikterapi skulle kunna vara en lämplig omvårdnadsåtgärd för 

personer med demens för att kunna bättre synliggöra deras livsvärld. Författarna vill 

därmed undersöka vilken påverkan musikterapi har hos personer med demens. 

 

4 Syfte 

Syftet är att beskriva hur musikterapi påverkar personer med demens. 
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5 Metod 

I metoden har en systematisk litteraturstudie genomförts där vetenskaplig forskning 

inom ett aktuellt område genomsöktes, kritiskt granskades samt sammanställdes utifrån 

en formulerad forskningsfråga (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier: 

Artikelsökningen gjordes med tidsbegränsning på 10 år (Östlundh, 2012). Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska eftersom det är ett språk som författarna behärskar. För 

att de utvalda artiklarna skulle inkluderas krävdes det att de var vetenskapligt bedömda 

utifrån Peer review. Vid de databaser som saknade Peer review funktion kontrollerades 

artiklar i Ulrich´s Peridocals Directori, vilket är en tidsskriftdatabas (Ulrichsweb Global 

Serials Directory, 2014).  

 

Exklusionskriterier: 

Författarna valde att exkludera pilot studier och reviewer. Segesten (2012) skriver att 

pilotstudier och liknande bör sorteras bort på grund av deras otillräckliga evidensvärde. 

Författarna valde även att exkludera artiklar som inte innehöll alla vetenskapliga delar.  
 

5.2 Sökningsförfarande 

Utifrån syftet valdes initialt sökorden demens och musikterapi, då de ansågs vara mest 

relevanta. Författarna använde Svensk MeSH för att få fram sökord  i de vetenskapliga 

databaserna. Databaserna som användes var Cinahl, Pubmed och PsycINFO. 

Ämneslistor användes i samtliga databaser för att få fram synonymer och för att vara 

säkert på att söktermen är vetenskaplig (Backman, 2009). Suggest subject term 

användes i CINAHL, MeSH i PubMed och Theasaurus i PsycINFO. 

I sökningarna användes booelesk sökteknik. Denna sökteknik användes för att 

bestämma hur sökordens samband till varandra uppkom och de mest grundläggande 

operatörerna är AND, OR och NOT (Östlundh, 2012). Författarna valde att använda sig 

av operatören AND eftersom den lättast skulle kunna koppla ihop två ord eller fler vid 

sökning och hitta material där båda sökorden fanns med. Booelesken OR användes för 

att göra en bredare sökning (Forsberg & Wengström, 2013). 
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CINAHL 

Författarna valde att söka i denna databas eftersom den gav oss tillgänglighet till 

forskningsområden omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik (Forsberg & 

Wengström, 2013). När sökning i Cinahl genomfördes kryssades Suggest Subject 

Terms i, för att kontrollera om sökorden var anpassade efter databasen. 

För att kunna säkerställa att artiklarna var vetenskapliga artiklar valdes funktionen Peer 

Review och Research article. Explode användes på sökorden. Funktionen explode gör 

det möjligt att vidga sökningen och därmed inkludera allt inom ämnesområdet (EBSCO 

Support, 2014).  

 

PubMed 

PubMed är en databas som användes eftersom den gav tillgänglighet till en bredd 

vetenskaplig forskning inom omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2013). 

För att få fram relevanta sökord för databasen, användes funktionen Svensk MeSH. För 

att kontrollera om artiklarna som framkom var vetenskapliga användes Ulrich´s 

peridocals directori (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

PsycINFO 

Databasen innehåller psykologisk forskning inom områdena omvårdnad och medicin 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

Funktionen Thesaurus användes för att få fram lämpliga sökord att söka på i databasen. 

Explode valdes på de möjliga sökorden för att vidga sökningen och på så sätt inkludera 

allt inom ämnesområdet. Peer review kryssades in för att kontrollera att artiklarna var 

vetenskapliga.  

 

Manuella sökningar gjordes av författarna för att kontrollera om det fanns fler relevanta 

artiklar inom området som passade till vårt syfte. Författarna genomförde en manuell 

sökning via referenslistan på författarnas 12 valda artiklar (Forsberg & Wengström, 

2013). En artikel har funnits som togs med vidare till kvalitégranskningen.   
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5.3 Urval  

Författarna läste titlarna först enskilt för att senare kunna gå igenom titlarna 

tillsammans. Artiklar som hade titlar som inte svarade an på vårt syfte eller som hade 

missvisande titlar föll bort. Därefter lästes abstrakt på resterande artiklar. Artiklar med 

abstrakt som inte överensstämde med syftet togs bort. Av de artiklar som blev kvar 

lästes de i fulltext. Om artikeln hade abstrakt men inte fanns i fulltext användes Google 

Schoolar för att finna artikeln, för att sedan kunna avgöra om relevans fanns för 

författarnas studie. Google Schoolar är en webbsökmotor som finns fritt tillgänglig och 

som registrerar vetenskaplig litteratur i fulltext (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Efter sökningsförförande fann författarna 118 st artiklar via databasen PubMed. 

Databasen PchyINFO gav 67 st artiklar. I databasen CINAHL hittades 62 artiklar. 

Genom borttagning av artiklar som inte stämde mot syftet i studien samt tagit bort alla 

dubbletter fann författarna till slut 12 artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskningen. 

I manuella sökningar fann författarna en till artikel som passade vårt syfte, vilket 

inkluderades till kvalitetsgranskningen. Totalt inkluderades 13 artiklar som gick vidare 

till kvalitetsgranskning. Sökningsresultatet från databaserna presenteras i varsin tabell 

(bilaga 1). 

 

5.4 Kvalitetsgranskning   

Författarna genomförde en enskild läsning av alla 13 artiklar innan 

kvalitetsgranskningen gjordes. För granskningen användes modifierade 

granskningsmallar ifrån Forsbergs och Wengström (2013). En för kvalitativa artiklar 

och en för kvantitativa artiklar. (bilaga 2-3). Frågorna har gjorts om till frågor som 

endast svaras med svar Ja eller Nej. Varje fråga som besvarades med Ja gavs 1 poäng 

och varje fråga med Nej gavs 0 poäng. Författarna gjorde granskningarna var för sig 

som senare jämfördes för att finna en slutlig bedömning tillsammans kring artiklarna.   

Artiklarnas kvalitet bedömdes som låg, medel eller hög beroende på hur många poäng 

de erhöll. Författarna har bestämt om artikeln låg lägre än 60 procent av totalsumman, 

bedöms artikeln vara av dåligt kvalitet. Om artikeln låg mellan 60- till 80 procent av 

totalsumman, bedömdes artikeln vara av medel kvalitet. Poäng för respektive nivå av 

kvalitet visas nedan:  
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0- 12låg, 13-17= medel, 18-21 =hög 

Efter genomförd granskning bedömdes tio stycken artiklar hade hög kvalitet, två 

stycken hade medel kvalitet och en hade låg kvalitet, vilket exkluderades (Ziv, Granot, 

Hai, Dassa, Haimov, 2007). 12 artiklar återstod efter kvalitetsgranskningen där det blev 

2 kvalitativa- och 10 kvantitativa artiklar (bilaga 6).  

 

5.5 Analys 

I analysen har författarna använt sig av en manifest innehållsanalys där författarna tog 

stöd av Forberg och Wengströms (2013) analys metod. Först gjordes en enskild naiv 

läsning av artiklarna flera gånger för att få en uppfattning vad artikeln handlade om. 

Sedan klipptes artiklarnas resultat ihop till ett nytt dokument där all text översattes till 

svenska tillsammans med stöd av engelskt lexikon (Petti, 2000) samt Google translate. 

Varje enskild artikel gavs en nummer för att kunna veta vilken artikel en meningsenhet 

kom ifrån. Därefter lästes resultaten enskilt och det valdes gemensamt ut relevanta 

meningsenheter ur artiklarnas resultat utifrån syftet. Författarna kondenserade 

meningsenheterna tillsammans för att texten skulle bli mer hanterbar och där efter fann 

de koder ur de kondenserade meningsenheterna. Författarna gick ständigt tillbaka till 

ursprungstexten och kontrollerade att alla relevanta meningsenheter fanns med. Friberg 

(2012) skriver att det är viktigt att pendla mellan helhet – delar – helhet. När koder 

identifierades, analyserades likheter och skillnader i artiklarnas resultat först enskilt 

sedan tillsammans. Slutligen sattes koder som hade samma innebörd till en subkategori 

och subkategorier som hörde ihop lades i en kategori. Under hela analysprocessen fanns 

det diskussion emellan författarna tills konsensus uppnåddes. Exempel på analysprocess 

för kvantitativ artikel och kvalitativ artikel finns i bilaga 4 och 5.  

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2013) skriver det är viktigt att det görs etiska överväganden 

på alla vetenskapliga studier som används. Artiklar som inkluderats till analysen har 

blivit godkända av etisk kommitté och/eller fått godkännande av deltagarna eller 

närmsta anhöriga om att delta i studien. Vid val av etiska begrepp använde författarna 

sig av begreppet “personer med demens” istället för “dementa”, vilket enligt Henricsson 
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(2012) är en viktig etiskt aspekt. Alla artiklar som svarade mot syftet har inkluderats. 

Författarna har följt det Forsberg och Wengström (2013) nämner att både negativa och 

positiva resultat redovisas och inte bara de artiklar som stödjer författarnas åsikt. I 

enlighet med Codex (2014) har ingen plagiering av data skett under skrivning av 

examenarbetet genom att all text skrivits om av författarna. 

 

7 Resultat 

Efter författarnas analys framkom det resultat med tre kategorier med nio subkategorier. 

Dessa presenteras nedan i tabell 1.  

Tabell 1 Resultatets kategorier och subkategorier. 

Kategori Subkategori 

Emotionella förändringar  Utåtagerande beteende 

Känslouttryck 

 

Förändrad intellektuell och social 

förmåga  

 

Kommunikation 

Personal-patient interaktion 

Kognitiv påverkan 

Förändrade livssituationer 

 

Förändrade aktiviteter  

Upplevelser av livskvalitet och 

välbefinnandet 

Omväxling med medicinintag 

 

7.1 Emotionella förändringar  

7.1.1 Utåtagerande beteende 

Musikterapi har visat sig ha en påverkan på personer med demens så att agitation, 

BPSD och utmanade beteende minskades (Ho, Lai, Jeng, Tang, Sung, & Chen, 2011; 

Lin, Chu, Yang, Chen, Chen, Chan, & Chou 2011; Raglio, Bellelli, Traficante, Gianotti, 

Ubezio, Villani, & Trabucchi 2008; Ridder, Stige, Qvale & Gold, 2013; Sherratt, 
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Thornton, & Hatton, 2004; Sung, Lee, Li, & Watson, 2012; Svansdottir & Snaedal, 

2006). 

 

Ridder et al. (2013) beskrev att 42 deltagare från 14 vårdhem randomiserades i två 

grupper där deltagarna fick antingen individuell musikterapi eller vanligt vård utan 

musikterapi. Under halva studietiden bytes grupperna, där musikterapin inkluderade 

fem olika aktivitet som deltagarna kunde välja emellan. Vilket var att improvisera, 

sjunga, lyssna på musik, dansa/röra på sig eller övriga aktiviteter. Resultatet visade att 

vanlig vård utan musikterapi gav stigande agitation medan personer med demens som 

fick musikterapi fått minskad agitationen (Ridder, et al. 2013). Det visade dock ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna med agitation. I Ho et al. (2011) singel-group 

studie påvisades också en positiv effekt på minskning av agiterande beteenden hos 

deltagarna, som fått komponerade musik som spelades via CD-spelare vid lunchtid och 

middagstid sju dagar i veckan under fyra veckor. Observation gjordes dygnet-runt under 

fyra veckor hos deltagarna och uppföljning skedde i två veckor efter avslutad 

behandling. Lin et al. (2011) skrev i sin randomiserade studie om en signifikant 

minskad agitation hos personer med demens. Forskarna studerade fyra subtyper under 

agitation vilka var fysiskt icke- aggressiva beteenden såsom att vandra runt, fysiskt 

aggressiva beteenden t.ex. att slå andra eller sig själv, muntligt icke- aggressiva 

beteenden såsom större upprepning av ord, samt muntligt - aggressiva beteenden t.ex. 

förolämpning med ord. Studien visade minskade fysiskt icke- aggressiva beteenden, 

fysiskt- aggressiva beteenden samt muntligt icke- aggressiva beteenden i 

försöksgruppen vid samtliga tre punkter jämfördes med förtest, bland annat en månad 

efter interventionen mot förtest. Däremot visade de verbala aggressiva beteenden en 

signifikant minskning endast vid ett mätningstillfälle. Sung et al. (2012) visade en 

minskning av agitation både i experimentgruppen och kontrollgruppen över tid under 

hela studien, det visade dock inga signifikanta skillnader mellan dessa grupper. 

Samtliga fyra artiklar som utvärderade musikterapins effekter på agitation använde 

samma mätinstrument för agitation -  CMAI, som står för Cohen-Manseld Agitation 

Inventory (Ho et al. 2011; Lin et al. 2011; Ridder et al. 2013;  Sung et al. 2012). 

 

Musikterapins effekt på BDSP- beteende och psykiska symtomer hos personer med 

medel -svår demens undersöktes av Raglio et al. (2008). Deltagarna blev fördelad till 
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musikgrupp eller kontrollgrupp. Musikgruppen fick musikterapi medan kontrollgruppen 

fick utbildningsstöd eller underhållning/aktivitet. Med NPI skala, som är utvecklad för att 

mäta BPSD vid olika demenssjukdomar, gjordes intervju med närstående eller 

vårdgivare till patienten. Det visade en signifikant minskning i experimentell gruppen 

på Globalt NPI- poäng, men inte i kontrollgruppen. Signifikant skillnad visades mellan 

grupperna efter 8 och 16 veckor. Det även blev kvarstående effekt i 4 veckor efter 

avslutad musikterapi i musikgruppen.  

De symptomen som visade mest förbättring hos BDSP var vanföreställningar, agitation, 

ångest, apati, irritabilitet, avvikande motorisk aktivitet, och nattliga beteendestörningar. 

 

7.1.2 Känslouttryck 

Det visade i flera studier att det gav påverkan på ångest hos personer med demens. 

Sung, Chang och Lee (2010) gjorde en kvasi-experimentell förtest och eftertest studie 

där ångest mättes av 53 deltagare från en långvårdsenhet. Det visade en signifikant 

minskning på ångest hos experimentgruppen vid förtest och eftertest med föredragen 

musik under sex veckor. Individuellt anpassad musik gav även en signifikant lägre 

ångest poäng än standardbehandling med ingen musik. En annan randomiserad 

kontrollerad studie (Sung et al., 2012) som också var på sex veckor hade ett liknande 

antal deltagare, ca 60 stycken. Två grupper ingick i studien där musikgruppen fick 

musikterapi med slagverk och i kontrollgruppen användes ingen musikterapi. Resultatet 

visade skillnad mellan grupperna där musikgruppen visade en signifikant lägre 

ångestpoäng efter flera mätningar, än de i kontrollgruppen. Däremot skedde en liten 

ökning sista två veckorna hos gruppen. Både Sung et al. (2010) och Sung et al. (2012) 

använde mätinstrument mallen RAID- Rating of Anxiety in Dementia, för mätning av 

ångest. Dessa studier även hade samma tid för terapi och terapilängd där två 

eftermiddagar per vecka gavs 30 minuters musikterapi till musikgruppen. En annan 

randomiserad kontroll studie som mätte ångest gjordes av Guétin, Portet, Picot, 

Pommié, Messaoudi, Djabelkir och Touchon (2009) som använde ett annat 

mätinstrument till ångestmätning, som heter -Hamilton skala. Studien studerade 

personer med Alzheimer´s sjukdom som fick sina låtar omkomposterade av en 

musikterapist under tre månader. Deltagarna fick lyssna på låtarna via hörlurar på sina 

rum. Guétin, et al. (2009) visade en signifikant skillnad mellan de två grupperna 
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avseende ångest och en betydlig förbättring efter 16 veckor i musikgruppen än 

kontrollgruppen. 

 

Guétin et al. (2009) visade att depression minskat under musikterapi i både musikterapi 

gruppen och kontrollgruppen. Cooke, Moyle, Shum, Harrison och Murfield, (2010) 

beskrev resultatet vid mätning av depression via GDS- Geriatric Depression Scale, som 

mäter depression hos äldre. Det visade en signifikant skillnad i depressionspoäng 

mellan båda grupperna och en betydlig minskning av depression i musikgruppen än 

kontrollgruppen.  

 

Raglio et al. (2008) studie användes en musikterapi form där deltagarna i 

försöksgruppen fick använda instrument för känslouttryck och kommunikation med 

musikterapeut i syfte att uppnå en positiv anpassning för den sociala miljön. Enligt 

Raglio et al. (2008) visades uttryck i form av ansiktsuttryck i försöksgruppen ökades vid 

musikterapi och det skedde en signifikant ökning på leende hos deltagarna i 

försöksgruppen. 

Götell, Brown och Ekman (2007) skrev att personer med demens var nöjda och var mer 

pigg och vitaliserade under morgonrutinen med bakgrundsmusik. Personer med demens 

uttryckte mer av sina känslor och ingen aggression uttrycktes mot vårdgivare. I Götell et 

al. (2007) studie användes vårdarsång där vårdgivare sjöng för personer med demens. Detta 

ledde till att personer med demens kunde uttrycka sina känslor tydligare och blev mer 

uppmärksamma, uttryckte fröjd, uppriktighet och undran. Götell et al. (2007) skrev att 

det fanns en överväldigande betoning på positiva känslor både vid bakgrundsmusik och 

vårdarsång. Varken aggressivitet eller skrik fanns från personer med demens mot 

vårdpersonal. 

 

Cooke et al. (2010) visade i sin studie att det fanns en signifikant skillnad i medelvärdet 

av känsla av tillhörighet mellan läsgruppen och musikgruppen. Resultatet visade att 

personer som först hade läsning fick en högre känsla av tillhörighet än vad personer 

som först fick lyssna på musik hade. Båda grupperna hade fått ökad självkänsla över tid 

under studien, speciellt under den andra hälften av studien där signifikans uppnåddes. 

Studien hade en randomiserad kontrollerad cross-over studiedesign.  
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7.2 Förändrad intellekt och social förmåga  

7.2.1 Kommunikation 

I Götell et al. (2007)  kvalitativa studie studerade forskarna via videoinspelning 

kommunikation mellan nio personer med svår demens och deras vårdgivare. Forskarna 

jämförde tre situationer på samtliga personer med demens som var morgonrutin utan 

musik, morgonrutin med bakgrundsmusik och morgonrutin med vårdarsång. Vid 

bakgrundsmusik spelades musik via CD-spelare som personer med demens föredrog 

och vid vårdarsång sjöng eller nynnade vårdgivarna för personer med demens. Det 

visade sig att bakgrundsmusik under morgonrutinerna förbättrade kommunikationen 

mellan personen med demens och vårdgivaren. Där personer med demens visade en 

förbättrad kommunikation genom en bättre koncentration vid samtal, starkare röst och 

mycket tydligare uttal. Vissa personer blev mer pratsamma och de förstod mer av 

vårdgivarens ord. Det även skapades en trevlig stämning mellan personer med demens 

och sina vårdgivare där båda hade ett glatt sinnetillstånd och kommunicerade med 

värme och lekfulhet. Götell et al. (2007) resultat visade att musik under morgonrutinen 

gav en positiv effekt hos personer med demens och en minskad aggression.  

 

I Marmstål, Emami, Engström och Götell (2010) studie studerades Music therapeutic 

caregiving (MTC) vid morgonrutin med personer med demens. Resultatet var likt Götell 

et al. (2007) där musik förbättrade kommunikationen mellan vårdgivare och personer 

med demens. Kommunikationen mellan personer med demens och sina vårdgivare 

bestod av både verbal och icke-verbal vid vårdarsång. När vårdgivaren sjöng var 

deltagarna mer aktiva och medförde mer kommunikation såsom aktiv sång, skämtade, 

gav komplimang, till skillnad från deras vanliga beteende. Deltagarna deltog i sången på 

olika sätt de och till och med fortsatte med sången efter att vårdgivaren slutade sjunga. 

Ofta följde och sökte personer med demens ögonkontakt med vårdgivaren. Personer 

med demens svar till vårdgivaren blev tydligare, men viss motstånd återstod.  
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7.2.2 Personal-patient interaktion 

I Götell et al. (2007) studie visades ett förbättrat samspel mellan personer med demens 

och vårdgivare vid bakgrundsmusik och vid vårdarsång. Personer med demens 

samarbetade helt utan motstånd eller aggressivitet eftersom de förstod åtgärder som 

ägde rum. Vårdarsång gav personer med demens ett lugnare sinne och ökade deras 

medvetenhet om omgivningen. Personer med demens förstod bättre vårdgivarens 

verbala instruktion och morgonrutinens utförande, där samarbetet flöt på trots minskad 

verbal kommunikation mellan personer med demens och vårdgivaren. Personer med 

demens visade även ökad respons till vårdgivaren och ökad närvaro till vårdgivaren, 

vilket underlättade samarbetet. Interaktionen mellan vårdgivaren och personer med 

demens befann sig i ett begripligt sammanhang, som genomsyrades av ömsesidig 

förståelse. Därför minskade motstånd och aggression minskade kraftigt hos personer 

med demens (Götell, et al. 2007).  

Götell et al. (2007) observerade även förändrade känslor och stämningar av samspelet 

mellan vårdgivare och personer med demens. Jämfört med lekfullhet på personal- 

deltagarinteraktion med bakgrundsmusik, präglades interaktionen med vårdarsång av 

uppriktighet, öppenhet och intimitet. Vårdmiljön omfattade av positiva känslor och 

stämningar.  

 

Marmstål et al. (2010) gjorde en liknande studie som Götell et al.(2007) där personer 

med Alzheimer´s sjukdom studerades och resultatet visade att endast att visst antal 

personer med demens påverkades av musik. I Marmstål et al. (2010) resultat visade 

studien att vid vårdarsång verkade många av deltagarna hänga med vid påklädning med 

vårdgivarens hjälp och samarbetade utan vidare motstånd. Vid vissa tillfällen visade 

deltagarna motstånd men främst icke-verbalt då de sällan gav ögonkontakt till 

vårdgivaren. 

Alla personer med demens kunde inte reagera aktivt verbalt eller icke verbalt vid icke-

verbal instruktion från vårdgivare vid påklädning. Deras rörelser var dock kompatibel 

och trots svårighet försökte samarbeta med vårdgivaren. Vissa personer med demens 

visade oföreniga beteende där de deltog i sång, men inte samarbetade vid påklädning 

eller tvärtom. 
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7.2.3 Kognitiv påverkan  

Enligt Raglio et al. (2008) sker det ingen större variation av MMSE i experimentella 

och kontrollgruppen. MMSE står för the mini mental state examination, som mäter en 

persons kognitiva status (Socialstyrelsen, 2014). Förändringar i de kognitiva 

funktionerna MMSE poängen visade inte heller någon signifikant skillnad mellan de 

fyra förhållanderna hos de studerade grupperna med ingen musik, inspelad kommersiell 

musik, inspelad musik av musiker och live musik. Guétin et al. (2009) visade liknande 

resultat där förändringar i kognitionen (MMSE poängen) som inte visade någon 

signifikant skillnad mellan grupperna.  

 

I Sherratt et al. (2004) studie undersöktes inte de kognitiva enskilt utan tillsammans 

med andra faktorer. Den kognitiva påverkan mättes med hjälp poängsystem av kognitiv 

test MMSE. I resultatet visade det sig att det inte fanns samband mellan MMSE 

poängen och utmanande beteende. Inget beteende under observationen var korrelerade 

med MMSE-poängen. Däremot har forskarna i studien funnit att personer som hade 

lägre MMSE verkade vara relaterad till frekvensen och durationen av möbelflyttandet 

vid live musik. Sherratt et al. (2004) beskrev att även välbefinnande och aktivitets 

nivåer var relaterade till den kognitiva förmågan. Ju högre MMSE-poäng deltagarna 

hade ju högre sannolikhet fanns det att de spenderar mer tid på det sociala livet. För 

deltagarna som hade låg MMSE-poäng, löpte de större risk att trots inspelad musik att 

deltagarna sover och inte engagera sig i meningsfulla aktiviteter.  

 

 

7.3 Förändrad livssituation  

7.3.1 Förändrade aktiviteter  

I Svansdottir (2006) studie studerades 28 personer med Alzheimer´s sjukdom och de 

fördelades slumpmässigt in i en experiementgrupp eller i en kontrollgrupp. I 

experimentgruppen fick deltagarna spela eller lyssna på känd isländsk musik 

tillsammans med musikterapeuten medan deltagarna i kontrollgruppen fick vanlig vård 

utan musikterapi. ADL mättes sex veckor senare hos deltagarna efter Barthel Index 

poäng. Resultatet visade minskning av aktivitet i det dagliga livet hos både 

experimentgruppen musikterapi och kontrollgruppen över tid.  
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I Svansdottir och Snaedal, (2006) studie användes en mall som heter BEHAVE-AD som 

gjorde en mätning av beteende hos 38 personer med Alzheimers och där den bl.a. mäter 

aktivitetsstörning. Under sex veckors undersökning visade studien en signifikant 

minskning av aktivitetstörningar i experimentgruppen, men inte i kontrollgruppen.  

 

Sherratt, et al. (2004) gjorde observationstudie på 24 personer med demens under fyra 

förhållanden vilket var med ingen musik, inspelad kommersiell musik, inspelad musik av 

musiker och live musik. Vid utmanande beteende visades inga signifikanta skillnader 

mellan experimentgruppen och kontrollgruppen.  

 

7.3.2 Påverkan på livskvalitén och välbefinnandet  

Ridder et al. (2013) visade att livskvalitet hos deltagarna som fick standardvården 

försämrades medan det skedde en förbättring vid musikterapin. Ingen signifikant 

skillnad på livskvalitet visades emellan de två grupperna. Generellt verkade 

förbättringar som uppkommit av musikterapi blivit större hos de som behandlades först 

med standardvård och den senare perioden med musikterapi. Cooke et al. (2010) resultat 

visade däremot en förbättrad livskvalitet över tid hos både musikgrupp (experimentell 

grupp) och läsgrupp (kontrollgrupp). Det fanns även en signifikant skillnad i livskvalitet 

mellan musikgruppen (experimentell grupp) och läsgruppen (kontrollgrupp).  

 

Både i Sherratt et al. (2004) och Marmstål et al. (2010) studie visade musikterapi 

positiva effekter på välbefinnande hos personer med demens. Marmstål et al. (2010) 

skrev i sitt resultat att vårdarsång hade avslappnande effekt samt ökade upplevelser av 

välbefinnande. Sherratt et al. (2004) observationstudie har 29 deltagare som studerades 

under fyra förhållanden vilket var med ingen musik, inspelad kommersiell musik, inspelad 

musik av musiker och live musik. I forskarens resultat visades en signifikant förändring 

på välbefinnande medan live musik visade sig ha en större påverkan än vad de andra 

musikformerna hade. Välbefinnandet inträffades mest och höll i sig längst under live 

musik, men mindre vid inspelad musik och minst vid ingen musik. Både inspelad musik 

och live musik bidrog till att personer med demens spenderade mer tid på meningsfulla 

aktiviteter. 
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7.3.3 Omväxling med medicinintag 

Ridder et al. (2013)  är den enda artikel som beskrev musikterapins effekt på 

medicinering hos personer med demens av samtliga artiklar som författarna har valt. 

Det utfördes via en cross-over, explorativ randomiserad kontroll studie på 42 deltagare 

under 14 veckor. Ena undersökningsgruppen fick individuell musikterapi först och den 

andra undersökningsgruppen fick standard vård först. Efter sex veckors behandling och 

två veckors paus byttes de två grupperna. Resultatet av studien togs från baslinjen, 

vecka sju och vecka 14 i slutet av studien. För de som hade standard vård visade 

signifikant oftare ökning av utskrivning av läkemedel där sju deltagarna fick ökad 

psykotropa läkemedel och två deltagare fick ökad antidemens läkemedel. Det visade sig 

däremot ingen ökning av medicinering av någon av läkemedelsort hos deltagarna som 

hade musikterapin. För två deltagare skedde det även en minskning av psykotropa 

läkemedel och en deltagare minskade medicinering av antidemens läkemedel vid 

musikterapi. För tre deltagare minskade medicineringen generellt, men deras 

information om medicinering inte var fullständigt. Statistik av andra sorter av läkemedel 

som deltagarna använde saknades eftersom de ändrades för sällan.   
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Författarna skrev diskussionen efter inspiration av Forsberg och Wengström (2013) där 

de valde först att beskriva de svagheter och styrkor som uppkom under uppsatsen.  

 

Sökningsförfarande 

Databaserna CINAHL, PubMed och PsychINFO användes vid sökningsförfarandet som 

täcker omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). Detta ansåg författarna 

vara en styrka eftersom sökningsförförandet utgick ifrån relevanta källor som var 

anpassade efter syftet.  

 

Inga specifika demensdiagnoser valdes i syftet på författarnas studie eftersom de ville 

undersöka samtliga personer med demens. Fördelen med att inkludera alla är att få en 

generell bild av musikterapins påverkan hos personer med demens. Nackdelen blir att 

resultatet inte blir fördjupad i någon specifik diagnos inom demens. I detta sammanhang 

tyckte författarna att fördelen var av större vikt eftersom de inte ansåg musikterapins 

påverkan skulle variera beroende på vilken sort av demenssjukdom de har. Det skulle 

även kunna ge bättre relevans för klinisk tillämpande av musikterapin. Om författarna 

skulle ha fokuserat på någon specifik diagnos i demens skulle de ha valt Alzheimer´s 

sjukdom eftersom det är den vanligaste formen av demens, som omfattar 60 procent av 

demenssjukdomen (SBU, 2006).  

 

Författarna såg det som en styrka att både artiklar med kvantitativ ansats och artiklar 

med kvalitativ ansats användes. Med detta menar Forsberg & Wengström (2013) att 

specifika fenomenet kan belysas ur olika perspektiv och användning av triangulering 

kan styrka resultatet. Däremot ansågs det som en svaghet att det innehöll fler 

kvantitativa artiklar än kvalitativa artiklar. En manuell sökning gjordes där författarna 

studerade referenslistorna hos de valda artiklarna och en relevant artikel hittades. 

Författarna ansåg dock att sekundära sökningar gjordes som en styrka eftersom en 

noggrann sökningsförfarande har utförts, trots det inte gav inga fler relevanta artiklar för 

författarnas studie.   
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Tiden för sökningarna var begränsad men skulle författarna haft mer tid skulle 

författarna möjligen hittat fler artiklar som kunde ha tagits med i studien. 

 

Kvalitégranskning 

Författarna har granskat alla artiklarna enskilt och tillsammans, vilket ökar studiens 

trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Efter att ha kvalitetsgranskat författarnas artiklar 

exkluderades en artikel eftersom den hade låg kvalitet (13p av 21p) och innehöll ingen 

etisk resonemang (Ziv, Granot, Hai, Dassa & Haimo, 2007). Författarna ansåg ett etiskt 

resonemang som en viktig del i vetenskapliga studier eftersom enligt Forsberg och 

Wengström (2013) bör etiska övervägande göras vid systematisk litteraturstudie. De 

tolv artiklar som författarna valde att ha kvar till analysen hade koppling till studiens 

syfte och uppfyllde minst medel kvalitet på kvalitetsgranskning. Författarna har utgått 

ifrån Forsberg och Wengströms (2013) granskningsmall vid kvalitégranskning och 

modifierat de för att underlätta kvalitetgransknings-processen. Detta kan ha påverkat 

granskningen där det kan ha givet utrymme för tolkning, som kan resultera att artiklarna 

blivit över- eller undervärderade. Detta kan ses som en svaghet hos författarna vilket 

kan ha gjort att vissa artiklar med värde föll bort, eftersom vi använde poängsystem för 

kvalitetsättning.  

 

Analys 

I analysen har författarna använt sig av en manifest innehållsanalys (Forsberg & 

Wengström, 2013). I tabell (bilaga 4 - 5) visas hur analysförfarandet har gått till. 

Under analysen översatte författarna de valda artiklarna först enskilt vilket kan lett till 

misstolkning av artikelns innehåll. Därför tog författarna även hjälp av varandra samt 

engelsk lexikon (Petti, 2000) och gick även igenom artiklarna tillsammans för att 

underlätta förståelsen av texten.  

Författarna har beskrivit analysprocessen noggrannt för att skapa möjligheter för andra 

att kunna göra om sökningen, vilket höjer trovärdigheten (Polit & Beck, 2012). Alla 

författarna har varit med och diskuterat på samtliga moment under analysprocessen. 

Författarna såg det som en styrka eftersom det ökar studiens tillförlitlighet.  
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Flera av de artiklar som författarna använde sig av under studien visade sig komma ifrån 

många olika länder. Dock tror inte det skulle påverka överförbarhet till en svensk 

kontext eftersom samtliga artiklar handlar om demens och demens är en global sjukdom 

med liknande sjukdomsbild över hela världen.      

 

8.2 Resultatdiskussion  

Syfte med studien var att beskriva hur musikterapin påverkar personer med demens. 

Enligt resultatet från författarnas studie visar det sig att musikterapi i de flesta fall har 

en positiv påverkan hos personer med demens. I resultatdiskussionen fokuseras på dessa 

områden: Agiterad beteende, kommunikation, medicinering, individuellt anpassad 

musik samt om vilka som gjort studien på författarnas samtliga artiklar. I 

resultatsdiskussion har författarna även använt sig av Karin Dahlbergs (2014) teori om 

livsvärlden som är den teoretiska referensramen i studien. 

 

Agitation, agiterande beteende eller BPSD är väldigt vanligt förekommande symptom 

inom demenssjukdom (Edberg, 2011). Agitation kan även utlösas när personer känner 

sig kränkta, förvirrade eller vid frustration då de inte kan uttrycka sina behov på grund 

av att de inte blir tillfredsställa. Agitation kan vara en anledning till upplevelser av 

lidande. För vårdpersonal är agitation en av de svåraste känslorna att handskas med vid 

omhändertagande av personer med demens. Vid personalbrist inom demensboende blir 

situationen problematisk, eftersom vårdpersonalen får mindre tid med sina patienter. 

Detta leder till mindre stimulering och patientens behov inte blir uppmärksamma, vilket 

i sin tur ökar frekvensen av agiterande beteenden. I de flesta av författarnas artiklar 

visade det sig att musikterapi hade en påverkan på agitation, därför minskades 

utåtagerande beteenden (Ho et al. 2011; Lin et al. 2011; Ridder et al. 2013; & Sung et al. 

2012). Detta stöds av tidigare studier (Gerdner, 1997; Ragneskog, Asplund, Kihlgren, & 

Norberg, 2001) som visar en sänkning av agitationen hos deltagarna, men det fanns 

även stora individuella variationer. Musikterapin kan användas av sjuksköterskan för att 

minska lidandet och underlätta sjuksköterskans omvårdnad.  

För en god demensvård krävs boendemiljö med stimulans, trygghet och social 

gemenskap. Genom musikterapi kan frekvensen av agitation minskas som i sin tur leder 

till en lugnare miljö. En lugn miljö för personer med demens är viktigt för att minska 

deras överstimulering och stress. Musikterapi medför förändringar i miljön som gör att 
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personer stimuleras och får ökad social interaktion. När personer med demens lyssnar 

på musik de känner igen får det dem att känna trygghet, välbefinnande och en känsla av 

hem (Edberg, 2011).  

 

Personer med demens kommunikations förmåga försämras med tiden. Detta medför att 

det över tid blir allt svårare att kommunicera (Skog, 2003). När de inte kan göra sig 

förstådda eller förstå vad andra säger fastnar de i sin egna värld och det medför ett 

hinder för att uttrycka sina behov och önskningar. Vilket därmed kan leda till att deras 

livsvärld inte alltid kan uppmärksammas. Uttrycksproblematiken vid demenssjukdom 

försvårar kommunikationen med vårdaren vilket främjande av välbefinnande och hälsa 

förhindrad. Götell, et al. (2007) skriver i sitt resultat att kommunikationen mellan 

personer med demens och vårdgivare förbättras vid musikterapi. Det stämmer överens 

med tidigare studier som gjorts av (Ashida, 2000; Götell, Brown, & Ekman, 2002). I 

Götell, et al. (2007) studie visade det sig ett minskat motstånd hos personer med demens 

med hjälp av musikterapi. Enligt Ragneskog (2013) studie visar det sig att musiken kan 

påverka samt stimulera den kognitiva funktionen vilket kan medföra till att 

vårdpersonalen förståtts bättre. Däremot visade det sig att de kognitiva funktionerna vid 

senare stadiet av demens inte alltid kan stimuleras av musik. Edberg (2011) skriver att 

tonfall har stor betydelse i kommunikationen, där vårdpersonalen kan genom sitt tonfall 

ge en känsla av trygghet hos personer med demens.    

Som sjuksköterska är det viktigt att ge patienten stöd och hjälp för att de ska kunna 

klara av det dagliga livet (Ehrenberg & Wallin, 2009). En ökad kunskap om 

kommunikation hos sjuksköterskan kan bidra till att vård och livssituationer hos 

personer med demens förbättras (Ekwall, 2010). Genom att låta personer med demens 

använda musikterapi som en omvårdnadsåtgärd, kan det ge personer med demens 

möjlighet att uttrycka sig och kommunicera med sjuksköterskan, vilket kan bidra till att  

personer med demens behov blir sedda. Genom förbättrad kommunikation mellan 

personer med demens och sjuksköterskan kan sjuksköterskan lättare komma åt 

livsvärlden hos personer med demens. Det är via livsvärlden hos personer med demens 

som sjuksköterskan sedan kan genomföra en personcentrerad vård.  

 

Personer med demens består oftast utav äldre personer vilket gör att de använder flera 

olika mediciner utöver den medicin som är för demens. Många olika mediciner hos 
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äldre kan leda till allvarliga biverkningar såsom ökad fallrisk (Ragneskog, 2013). 

Socialstyrelsen (2005) skriver att det tillhör sjuksköterskans uppgift att kunna hantera 

läkemedel på ett adekvat sätt för patienter och ständigt omvärdera patientens 

medicinering efter förändring i patientens fysiska och psykiska tillstånd.  

Agitation, depression och ångest tillhör de vanligaste symptomen inom demenssjukdom 

och dessa symptom åtgärdas ofta med medicinering (Ragneskog, 2013). Av författarnas 

artiklar visade många personer med demens en minskning av dessa symptom vid 

musikterapi (Cooke, et al. 2010; Guétin, et al. 2009; Ho, et al. 2011; Lin, et al. 2011; 

Ridder, et al. 2013; Sung, et al. 2012 & Sung et al. 2009).  Ridder, et al. (2013), studie 

är den enda artikeln som undersökte musikterapins påverkan på medicinering, vilket 

visade sig i resultatet att medicineringen ökade vid standarvård utan musik, men hade 

inte samma effekt vid musikterapi. Mediciner som deltagarna hade var antingen 

psykofarmaka eller läkemedel mot agitation. Musikterapi skulle kunna vara bra 

kompletterande omvårdnadsform för personer med demens som sjuksköterskor skulle 

kunna använda för att minska medicinering såsom antidemens läkemedel, lugnande och 

stämningshöjande läkemedel. Biverkningar ifrån medicinering kommer då att minskas 

som leder till att livskvaliteten förbättras, som i sin tur förbättrar livsvärlden.  

 

Det visar sig att det är av betydelse med individuellt anpassad musik (Guétin et al.2009; 

Götell et al.2007; Lin et al. 2010; Raglio et al. 2008; Sherratt et al. 2004; Sung et al. 2009 

& Sung et al. 2012). Av författarnas artiklar visade det sig att individuellt anpassad 

musik gav positiva effekter. Det överstämmer med tidigare studier som gjorts (Clark, 

Lipe, & Bilbrey. 1998; Gerdner, 2000; Son, Therrien, & Whall, 2002.). Livsvärld 

involverar ens nutid, framtid och förflutna. Genom att spela upp musik som är välbekant 

och betydelsefull för personer med demens, kopplas patienten in med sitt förflutna. Det 

kan frambringa välbefinnande eftersom minnen återfås och kan ge tillbaks livsglädjen 

(Dahlberg & Segersten, 2010). Genom att ta reda på patientens musiksmak iakttas deras 

livsvärld och vården blir personligt anpassad och deras autonomi främjas. Genom att 

spela individuellt anpassad musik kan sjuksköterskan lättare nå patientens livsvärld och 

genom att förstår den kan sjuksköterskan få ökad förutsättning att finna patientens 

behov av vård. Svenska sjuksköterskeföreningen (2010) skriver att det som krävs utav 

vårdpersonalen för att uppnå en personcentrerad vård är att ha god kunskap om 

patientens behov, synsätt och prioriteringar. Inom demensvård ska sjuksköterskan alltid 
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ha i åtanke att det finns personer med demens som saknar kognitiv förmåga att svara på 

frågor om sin favoritmusik. Sjuksköterskan kan då ta hjälp av närmaste anhörig eller 

närmaste vårdpersonal för rådgivning. Författarna tycker att musiksmak hos personer 

med demens bör dokumenteras för att andra i vårdpersonalen ska kunna ta del av 

informationen, som i sin tur kan lätt användas för att främja hälsa.  

 

Av författarnas valda artiklar jämtfördelat med artiklar som är gjorda av 

musikterapeuter och artiklar som är gjorda av vårdpersonal. I författarnas artiklar har vi 

använt två artiklar som gjordes av sjuksköterskor där MTC, music terapeutic caregiving 

användes hos deltagarna (Götell, et al. 2007; Marmstål, et al. 2010).  Det ansågs vara en 

styrka att flera artiklar var gjorda av sjuksköterskor. Däremot tycktes artiklar av andra 

musikterapeuter också är av värde eftersom det ligger i sjuksköterskans ansvar att i 

högsta mån främja hälsa hos patienten. I syfte för att främja patientens hälsa bör 

sjuksköterskan skapa förutsättningar för patienten genom samarbete med patienten och 

andra professionella (Svensk sjuksköterskeföreningen, 2010). Det tillhör även 

sjuksköterskans ansvar att ständigt följa upp utveckling inom behandlingsalternativ för 

patienten och finna den bästa möjliga lösningen för dem. Alla sjuksköterskor har inte 

kunskap vare sig om musikterapi eller hur man ska genomföra musikterapi. Därför är 

det viktigt att känna till och ta vara på expertisen från musikterapeuten.  
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9 Slutsatser 

Författarna har fått en ökad kunskap om musikterapi och dennes påverkan på personer 

med demens. Under studiens gång har vi fått kunskap om olika musikterapi former, där 

de flesta visat hade positiva verkan. Musikterapi visade positiva verkan såsom fysiskt, 

psykiskt, emotionell, socialt och kognitivt. 

Musikterapi är kostnadseffektiv och är något som kan utföras enkelt av musikterapeut, 

men även vårdpersonal när det gäller vissa musikterapiformer såsom att låta patienter 

lyssna på musik själv via CD spelare. Författarna tycker precis som litteraturen att 

helheten hos personer med demens är mycket viktig för att de ska kunna förstås på bästa 

möjliga sätt. Genom att ha ett vårdvetenskapligt perspektiv med livsvärldsteoretiskt syn 

kan sjusköterskan lättare komma åt personer med demens livsvärld och ge ut den bästa 

optimala vård. Det kan i sin tur minska lidande, höja livskvalitén och välbefinnande 

samt ge mening i livet hos personer med demens.  

 

9.1 Klinisk tillämpande 

Personer med demens hamnar ofta i demensboende. De symtombilder som uppkommer 

hos personer med demens kan även påverka andra personer med demens samt 

vårdpersonal som i sin tur leder till att vårdmiljön kan försämras. Med hjälp av 

musikterapin kan det ge möjlighet för personer med demens att nå sin egen livsvärld, 

vilket leder till att de får större välbefinnande och mening med livet. Detta kan i sin tur 

förbättra vårdmiljön samt underlätta för vårdpersonalen.  

Genom att ha studerat musikterapins påverkan på personer med demens skulle 

författarna vilja införa musikterapi som en omvårdnadsform i alla enheter med 

demenssjukvård. Eftersom vården allt mer blivit delad och specialiserad, anser 

författarna att inte minst inom demensvård så skulle det vara till stor nytta att kunskap 

om musikterapi förs in i utbildningar inom demens. 
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9.2 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom det var brist på artiklar där musikterapin studerades längre än sex månader, 

tycker författarna att det kan vara av betydelse i framtiden att studera musikterapins 

effekt på personer med demens under en längre tid än bara sex månader.  

Det kan även vara relevant att göra studier där olika grupper får olika längd av 

musikterapi eller får musikterapi vid olika klockslag. Forskare skulle då möjligvis 

kunna komma fram till en optimal tid för behandling med musikterapi samt vilken längd 

på behandling med musikterapi ger bäst effekt för personer med demens.  

Författarna tycker även att de borde göras mer forskning om musikens effekt vid 

medicinering. 
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Bilaga 1. Sökningsförfarande 
CINAHL 260214 – 160314 samt nysökning 050414 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 
Artikel nummer 

1 

Dementia 

(+) 
9663 

     

2 Music 

therapy 
500 

     

1 AND 2 62 62 33 28 10 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 

11 

1 OR 2 10103 

     

 

Dementia- suggested terms + explode 
Music therapy - suggested terms + major concept 

Inklusionskriterier: 2004-2014, engelska, peer-reviewed, research artikle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

PSYKINFO 260214 – 160314 samt nysökning 050414  

 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Artikel nummer 

1 

Dementia  

14077 
     

2 Music 

therapy  

1198 
     

1 AND 2 67 67 40 28 3 1*,2*,3*,4*,7, 9, 

10*, 12 

1 OR 2 15208 
     

Inklusionskriterier:  

Dementia- (+) explode 

Music therapy - (+) major concept 

2004-2014, engelska, peer-reviewed 

* Dubletter i Cinahl  

 

 

 

Pubmed 260214 – 160314 samt nysökning 050414 

 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Artikel nummer 

1 Dementia  54000 
     

2 Music 

therapy  

1115 
     

1 AND 2 118 118 40 26 0 2*,3*,4*,5*,6*,7

*,8*,9*, 12* 

1 OR 2 55000 
     

Inklusionskriterier: 2004-2014, engelska 

* Dubbletter i CINAHL eller PsycINFO 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

Bilaga 2. Granskningsmall 
 

(Modifierad granskningsmall för kvalitativa artiklar*)  

(Ja ges 1 poäng, Nej ges 0 poäng) 

1. Är studiens syfte tydligt beskrivet?                                                                         

     Ja Nej 

2. Framgår det vilken kvalitativ metod som använts?                                                

     Ja Nej 

3. Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen/syftet?               

     Ja Nej 

4. Finns inklusions- eller exklusionskriterier beskrivna?                                         

     Ja Nej 

5. Finns det beskrivet var undersökningen är genomförd?                                         

     Ja Nej 

6. Finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?             

     Ja Nej 

7. Framkommer det vilken urvalsmetod som använts?                                             

     Ja Nej 

8. Beskrivs undersökningsgruppen med ex ålder, kön, socialstatus?                       

     Ja Nej 

9. Är undersökningsgruppen lämplig för studien?                                                 

     Ja Nej 

10. Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem av, i vilket sammanhang datainsamling 

skedde)                                                                                                                    

     Ja Nej 

11. Framgår det tydligt och beskrivet vilken datainsamlingsmetod som använts?  

     Ja Nej 

12. Finns det etiska resonemang?                                                                      

     Ja Nej 

13. Är teman och begrepp utvecklade och tolkade?                                          

      Ja Nej 

14. Diskuteras analys och tolkning av resultat?                                                

      Ja Nej 

15. Är resultatet trovärdigt och pålitligt?                                                             

     Ja Nej 

16. Finns det en röd tråd genom hela artikeln?                                                       

     Ja Nej 

17. Är resultatet återfört och diskuterat med undersökningsgruppen?                     

     Ja Nej 

18. Är presenterade teorier och tolkningar baserade på insamlad data?         

     Ja Nej 

19. Stöder insamlade data resultatet och återkopplas det till den ursprungliga 

forskningsfrågan?                                                                                              

Ja Nej 

20. Har resultatet klinisk relevans?                                                                       

     Ja Nej 

21. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?                                          

     Ja Nej 

 



 

 

 

   

Bilaga 3. Granskningsmall 

 
(Modifierad granskningsmall för kvantitativa artiklar*) 
(Ja ges 1 poäng, Nej ges 0 poäng) 

1. Är studiens syfte tydligt beskrivet?  

Ja Nej 

2. Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  

Ja Nej 

3. Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen/syfte?  

Ja Nej 

4. Finns inklusions- eller exklusionskriterier beskrivna?  

Ja Nej 

5. Är undersökningsgruppen lämplig och representativ?  

Ja Nej 

6. Beskrivs det vilken urvalsmetod som använts?  

Ja Nej 

7. Beskrivs det om var och när undersökningen utfördes?  

Ja Nej 

8. Beskrivs antalet inkluderade deltagare i undersökningen?  

Ja Nej 

9. Beskrivs antalet inkluderades i en experimentgrupp och en kontrollgrupp i 

studien?  

Ja Nej 

10. Framgår det beskrivning om interventionen (Mål, innehåll, vem genomförde, 

hur ofta? Ja Nej 

11. Beskrivs det vilka mätmetoder som använts?  

Ja Nej 

12. Beräknas reliabiliteten?  

Ja Nej 

13. Diskuteras validiteten? 

Ja Nej 

14. Var den demografiska data liknande i EG och KG?  

Ja Nej 

15. Finns eventuella bortfall beskrivna (hur stort det var) och kan det accepteras?  

Ja Nej 

16. Finns etiska resonemang?  

Ja Nej 

17. Beskrivs den statistiska analysen och dess lämplighet?  

Ja Nej 

18. Beskrivs huvudresultaten?  

Ja Nej 

19. Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG?  

Ja Nej 

20. Kan resultatet generaliseras till en annan population?  

Ja Nej 

21. Har resultatet klinisk relevans?  

Ja Nej 
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Medel kvalitet: 12-16poäng 

Hög kvalitet:    17-21poäng 

 

* Modifierad granskningsmall för kvantitativa artiklar baserad på Forsbergs och 

Wengströms (2013) mall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

Bilaga 4  
Exempel på analysprocess av kvalitativa artiklar 

 

Meningsenheter Kondenserad Koder Sub 

kategorier 

Kategorier 

Vårdarsång tycktes 

ändra egenskaperna 

hos de känslor och 

stämningar av 

samspelet mellan 

vårdgivare och PWDs 

jämfört med de två 

tidigare möten. Det 

fanns en känsla av 

ömsesidig vitalitet, 

men jämfört med 

sorglöshet av 

interaktionen med 

bakgrundsmusik 

spelar, var dynamiken 

med sången som 

kännetecknas av en 

känsla av uppriktighet, 

öppenhet, intimitet, 

och till och med 

sårbarhet. (6) 

Vårdarsång 

förändrade 

stämningen 

mellan 

vårdgivaren och 

personer med 

demens samt ökad 

ömsesidighet dem 

emellan jämförd 

med 

bakgrundsmusik. 
(6) 

Ömsesidighet Personal-

patient 

interaktion 

Förändrad 

intellekt 

och social 

förmåga  

I de flesta fall, 

vårdgivarens verbal 

eller icke verbal 

kommunikation eller 

båda ledde till 

förvirring hos PWDs. 

Vissa PWDs 

upprepade ord som 

vårdgivarna har sagt, 

vissa talade 

osammanhängande, 

vissa visades passiv 

eller visade 

otillräckliga fysiska 

reaktioner som inte 

stämde överrens med. 

sin verbala svar. (18) 

 

Ofta leder 

vårdgivarens 

kommunikation 

till förvirring hos 

PWD och PWD 

yttra sig på olika 

sätt vid förvirring. 
(13) 
 

Kommunikation 
 

 

 

Personal-

patient 

interaktion 

 

 

 

 

 

Förändrad 

intellekt 

och social 

förmåga  

 

 



 

 

 

   

 

Bilaga 5  
Exempel på analysprocess av kvantitativ artikel  

 

Meningsenhet Kod Sub kategori Kategori 

Liten skillnad mellan grupperna i 

fysiskt icke - aggressiva , verbalt 

icke - aggressiv och verbalt 

aggressiva beteenden. (4)* 

Agitation Utåtagerande 

Beteende 

 

 

Emotionella 

förändringar  

Minskning av livskvalité under 

standardvård. Ökning under 

musikterapi. (1)* 

Livskvalité Upplevelser 

livskvalitén och 

välbefinnandet  

 

Förändrade 

livssituationer  

Signifikant minskning och skillnad 

av depressionen i musikgruppen än 

i kontrollgruppen över tid. (9)* 

Depression Känslouttryck 

 

Emotionella 

förändringar  

Ingen ökning av psykotropa 

läkemedel förekom under 

musikterapi. Däremot uppkom en 

signifikant ökning av psykotropa 

läkemedel vid standardbehandling. 

(1)* 

Medicinintag Omväxling med 

medicinering 

 

Förändrade 

livssituationer  

 



 

 

 

 

Bilaga 6 Artikelmatris 

 

Författare 

 

År 

 

Land 

Tidsskrift 

 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Ridder, H M O., Stige, 

B., Qvale, L G., & 

Gold, C. 

 

2013 

 

Norge, Danmark 

Aging & Mental 

Health 

 

Individual music 

therapy for agitation 

in dementia: an 

explorative 

randomized 

controlled study 

Studien undersökte 

individuell musikterapi 

på agitations frekvens 

och agitations störningar 

hos personer med medel 

till svår demens, boende 

på vårdhem. Författarna 

även utforskade effekten 

på psykotropiska 

läkemedel och 

livskvalitén. 

En kvantitativ pragmatisk, 

two-armed, crossover, 

explorativ, randomiserad 

kontroll studie. 42 deltagare 

från 14 vårdhem 

randomiserades i två grupper: 

en som fick standard vård 

och en som fick musikterapi. 

Agitations nivån mättes med 

CMAI, Livskvalitén mättes 

med ADRQL.  

Agitations störningar 

ökade under standardvård 

och minskade under 

musikterapi. Skillnaderna 

var signifikanta. 

Förskrivningen av 

psykotropiska läkemedel 

ökade signifikant oftare 

under standardvård än 

under musikterapi. 

Hög 

Sung, H-C., Chang, A 

M., & Lee, W-L. 

 

2010 

 

Taiwan 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

A preferred music 

listening 

intervention to 

reduce anxiety in 

older adults with 

dementia in nursing 

homes 

Studiens syfte var att 

utvärdera effektiviteten 

av föredragen musik på 

ångest hos äldre vuxna 

med demens bosatt på 

vårdhem. 

En kvantitativ kvasi-

experimentell förtest och 

eftertest studie. Deltagarna 

indelades i två grupper: en 

experimentell grupp med 30 

personer som fick 30 

minuters musikslyssnande 

tillsammans med vanlig vård 

och en kontroll grupp med 23 

personer som bara fick vanlig 

vård. Ångesten mättes med 

instrumentet RAID. 

ANOVA resultaten 

indikerade att äldre vuxna 

som fick föredragen musik  

hade en signifikant lägre 

ångest poäng efter sex 

veckor jämfört med de 

som fick vanlig 

standardvård utan musik.  

Hög 



 

 

 

 

 

Författare 

 

År 

 

Land 

Tidsskrift 

 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Cooke, M., Moyle, 

W., Shum, D., 

Harrison, S., & 

Murfield, J. 

 

2010 

 

Australien 

Journal of Health 

Psychology 

 

A randomized 

controlled trial 

exploring the effect of 

music on quality of life 

and depression in older 

people with dementia 

Studiens syfte 

var att undersöka 

effekten av en 

live musik 

program på 

livskvalitén och 

depression hos 

äldre personer 

med demens. 

Denna randomiserad 

kontrollstudie undersökte 

effekten av live musik på 

livskvalitet och depression 

hos 47 äldre personer med 

demens med hjälp av DQOL 

och GDS skalorna. 

Kontroll/läsnings gruppen 

rapporterade högre medelvärdet av 

känslor av tillhörighet än 

musikgruppen. Deltagarna som hade  

≥ 50 procent 

musik session närvaro visade 

förbättringar i självkänslan över tid. 

Deltagare med högre depressiva 

symptom hade färre depressiva 

symtom över tid. Detta tyder på att  

musik och läsnings aktiviteter kan 

förbättra självkänslan, tillhörighet och 

depression hos vissa äldre personer 

med demens. 

Hög 

Lin, Y., Chu, H., 

Yang, C-Y., Chen, 

C-H., Chen, S-G., 

Chang, H-J., Hsieh, 

C-J., & Chou, K-R. 

 

2010 

 

Taiwan 

International Journal of 

Geriatric Psychiatry 

 

Effectiveness of group 

music intervention 

against agitated 

behavior in elderly 

persons with dementia 

Studien 

undersökte 

effekten av 

grupp musik 

intervention på 

dementa 

patienters 

agitations 

beteende. 

Kvantitativ experimentell 

studie. Randomiserad 

gruppindelning: 52 deltagare i 

experimentell grupp och 52 

deltagare i kontroll grupp. 

Mätinstrument som användes: 

CMAI, C-CMAI, MMSE, C-

MMSE, bakgrund 

informationsformulär samt 

utvärderings formulär om 

deltagarnas musikintresse 

Efter grupp musikterapi 

interventionen, experimentellgruppen 

visade bättre prestanda vid sjätte och 

12:e sessionen, och efter en månads 

sessioner av interventioner visade det 

en  minskning av agitationsbeteenden 

i generelt, fysiskt icke-aggressivt 

beteende, verbalt icke-aggressivt 

beteende och fysiskt aggressivt 

beteende, medan en minskning av 

verbalt aggressivt beteende visades 

endast vid sjätte sessionen. 

Hög 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

Författare 

 

År 

 

Land 

Tidsskrift 

 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Ho, S-Y., Lai, H-L., 

Jeng, S-Y., Tang, C-

W., Sung, H-C., & 

Chen, P-W. 

 

2011 

 

Taiwan 

Archives of Psychiatric 

Nursing 

 

The effects of 

researchers-composed 

music at mealtime on 

agitation in nursing 

home residents with 

dementia 

Syftet med studien var att 

utvärdera effektiviteten av 

komponerade  musik på 

agitation hos äldre med 

demens boende på 

vårdhem. 

En kvantitativ kvasi-

experimentell studie 

med förtest och 

eftertest. 22 deltagare 

(singel grupp) deltog i 

musik interventionen, 

vars komponerade 

musik spelades via CD-

spelare två gånger om 

dagen och sju dagar i 

veckan under fyra 

veckor. 

Mätinstrumentet 

C-CMAI användes för 

att utvärdera agitations 

beteendet. 

Resultatet avslöjade en signifikant 

minskning i medel 

agitationspoängen. En kumulativ 

dos effekt och en kortsiktig effekt 

observerades. Fynd tyder på att 

lugnande musik kan vara 

fördelaktigt i att hantera agitation på 

vårdhems boende med demens. 

Medel 



 

 

 

   

Författare 

 

År 

 

Land 

Tidsskrift 

 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Götell, E., Brown, S., 

& Ekman, S-L. 

 

2007 

 

Sverige 

International Journal 

of Nursing Studies 

 

The influence of 

caregiver singing and 

background music on 

vocally expressed 

emotions and mood in 

dementia care: A 

qualitative analysis 

Syftet med studien var 

att belysa verbalt 

uttryckta känslor och 

humör i 

kommunikationen 

emellan vårdgivare 

och personer med svår 

demens under 

morgonrutinen. 

En kvalitativ studie, med 

kvalitativ innehålls analys. Nio 

personer med svår demens 

observerades under tre olika 

tillfällen under morgonrutinen. 

Sessionerna video inspelades, 

transkriberades och 

analyserades. 

Jämfört med ingen musik, 

närvaron med bakgrundsmusik 

och vårdgivarsång förbättrade 

ömsesidigheten i 

kommunikation mellan 

vårdgivare och patient, skapade 

en gemensam känsla av vitalitet. 

Possitiva känslor förstärktes och 

aggressivitet minskade. Medan 

bakgrundsmusik ökade känslan 

av lekfullhet, vårdarsång ökade 

känslan av uppriktighet och 

intimitet i interaktionen. 

Hög 

Raglio, A., Bellelli, 

G., Traficante, D., 

Gianotti, M., Ubezio, 

M C., Villani, D., & 

Trabucchi, D. 

 

2008 

 

Italien 

Alzheimer Dis Assoc 

Disord 

Efficacy of music 

therapy in treatment of 

behavioral and 

psychiatric symptoms 

of dementia 

Syftet med denna 

kontroll studie var att 

utvärdera musik 

terapins effektivitet 

vid behandling av 

BPSD bland individer 

med medel till svår 

demens. 

En kvantitativ randomiserad 

kontroll studie. 59 personer 

inkluderades i studien. 

Randomiserad gruppindelning: 

30 deltagare i experimentell 

gruppen, som fick 30 

musikterapi sessioner under 16 

veckor. 29 deltagare i 

kontrollgruppen, som fick 

”utbildningstöd eller andra 

underhållande aktiviteter”. 

Deltagarna fick mätningar 

inkl. MMSE, BI och NPI efter 

8,16 och 20 veckor. 

Den totala NPI poängen 

minskade signifikant i 

experimentell gruppen efter åtta, 

16, och 20 veckor. Specifika 

BPSD symtom förbättrades 

signifikant. Den empatiska 

relationen och patienternas 

aktiva deltagande i musikterapin 

förbättrades också i 

experimentell gruppen.  

Hög 



 

 

 

   

 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Svansdottir, H B., & 

Snaedal, J. 

 

2006 

 

Island 

International 

Psychogeriatrics 

 

Music therapy in 

moderate and severe 

dementia of 

Alzheimer´s type: a 

case-control study 

I denna case-controlled 

studien utvärderades 

effekten av musik terapi 

på BPSD hos personer 

med medelsvår och svår 

alzheimers. 

Kvantitativ case-

controll studie som 

genomfördes av 

kvalificerade 

musikterapeuter i två 

vårdhem och två psyko 

vårdavdelningar. 

Deltagarna var 38 

patienter med måttlig 

eller svår Alzheimers 

sjukdom. Deltagarna 

blev slumpmässigt 

tilldelade i en 

musikterapi grupp och 

en kontrollgrupp. 

Mätinstrumentet som 

användes var 

BEHAVE-AD, som 

mäter beteendemässigt 

och psykisk symtom på 

personer med demens. 

Studien visade en 

signifikant minskning 

av aktivitetsstörningar i 

musikterapigruppen 

under en 6-

veckorsperiod (mätt 

med BEHAVE-AD). 

Det fanns också en 

betydande minskning av 

summan av poängen för 

aktivitetssstörningar, 

aggressivitet och ångest. 

Andra symtom som 

betygsatts av delskalor i 

BEHAVE-AD 

minskade inte 

signifikant. Fyra veckor 

senare hade mestadels 

av effekterna försvunnit. 

Medel 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

Författare 

 

År 

 

Land 

Tidsskrift 

 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Sung, H-

C., Lee, 

W-L., Li, 

T-L., & 

Watson, R. 

 

2012 

 

Taiwan 

International 

journal of 

Geriatric 

psychiatry 

 

A group music 

intervention 

using percussion 

instruments with 

familiar music 

to reduce 

anxiety and 

agitation on 

institutionalized 

older adults with 

dementia. 

Denna studie syftade 

till att utvärdera 

effekterna av grupp 

musik vård med hjälp 

av slaginstrument med 

välbekant musik på 

ångest och agiterade 

beteenden hos äldre 

vuxna med demens på 

ett vårdboende. 

En kvantitativ experimentell studie. 

60 deltagare totalt indelades 

randomiserat i en experimentell 

grupp och en kontroll grupp. 

Experimentell gruppen fick 30 

minuters musik intervention med 

användning av slaginstrument med 

bekant musik i en grupp miljö i 

mitten på eftermiddagen, två gånger i 

veckan under sex veckor. Medans 

kontroll gruppen fick vanlig vård 

utan musik intervention. 

Mätinstrumenten RAID bedömde 

ångest nivån och CMAI bedömde 

agitaionen vid start, vecka fyra och 

vecka sex.   

Upprepade mätningar av 

kovariansanalysen indikerar att äldre 

vuxna som fick gruppmusik 

interventioner hade en signifikant 

lägre ångest poäng än de i 

kontrollgruppen. Minskningen av 

agitation mellan de två grupperna 

visade  ingen signifikant skillnad.  

Hög 
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Guétin, S., Portet, F., 

Picot, M.C., Pommié, 

C., Messaoudi, M., 

Djabelkir, L., Olsen, 

A.L., Cano, M.M., 

Lecourt, E., & 

Touchon, J. 

 

2009 

 

Frankrike 

Dementia and Geriatric 

Cognitive Disorders 

 

Effect of music therapy 

on anxiety and 

depression in patients 

with alzheimer´s type 

dementia: Randomised, 

controlled study 

Syftet med denna 

randomiserad, kontroll 

studien var att utvärdera 

effekterna av  musik 

terapi på ångest och 

depression på personer 

med mild till medel 

alzheimers typ demens. 

En kvantitativ single-centre  

jämförande, kontrollerad, 

randomiserad studie. 

Varaktigheten för uppföljning 

var 24 veckor. Musikgruppen 

(n = 15) deltog i 

veckoperioder av enskild och 

mottaglig musikterapi. 

Musikstilen valdes av 

patienten. Kontrollgruppen (n 

= 15) deltog 

på samma villkor i läsnings 

sessioner. Den 

huvudsakliga slutpunkten, 

mättes vid vecka 1, 4, 8, 16 

och 24 på ångest nivån 

(Hamilton Scale). 

Förändringar i depressions 

poängen (GDS) analyserades 

också. 

 

Signifikanta förbättringar 

på  

ångest och depression 

observerades i 

musikterapi gruppen från 

vecka fyra och fram till 

vecka 16. Effekten av 

musikterapi kvarstod upp 

till åtta veckor 

efter utsättande av 

musiksessioner mellan 

vecka 16 och 24. 

Hög 
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Sherratt, K., Thornton, 

A., & Hatton, C. 

 

2004 

 

Storbritanien 

Aging and Mental 

Health 

 

Emotional and 

behavioral responses to 

music in people with 

dementia: an 

observational study 

Syftet med studien var 

att undersöka effekterna 

av social interaktion i 

musik lyssnande på 

beteende svar hos 

personer med medel till 

svår demens. 

Kvantitativ 

observationsstudie. 24 

deltagare observerades 

en timme under fyra 

förhållanden: ingen 

musik, inspelad 

kommersiell musik, 

inspelad musik av 

musiker och live musik. 

 

Resultaten 

tyder på att live musik var betydligt 

mer effektivt för att öka nivåerna av 

engagemang och välbefinnande 

oavsett nivå av kognitiv 

nedsättning. Inga signifikanta 

skillnader hittades mellan 

förhållandena besvärliga beteenden, 

men korrelationen 

mellan dessa och kognitiv 

försämring visade blandade resultat. 

Hög 

Marmstål, L.,  Hammar, 

A., Emami, G., 

Engström & Götell, E.  

 

 

2010 

 

Sverige  

 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences  2010  

 

Communicating 

through caregiver 

singing during morning 

care situations in 

dementia care 

 

Syftet med denna 

kvalitativ deskriptiva 

studien var att beskriva 

hur personer med 

demens och deras 

vårdgivare uttrycker 

verbal och icke-verbal 

kommunikation och 

visar ögonkontakt med 

varandra under 

påklädning av personer 

med demens vid 

morgonvårdsituationer, 

utan och med MTC. 

Kvalitativ metod.  

De utförde en kvalitativ 

innehållsanalys. 

Metoden utfördes i två 

olika vårdhem i Sverige 

där sjuksköterskorna i 

hemmet tog med 10 

personer med demens i 

studien.   

 

Resultaten visade sig att med hjälp 

av vårdarsång från vårdpersonal, de 

flesta deltagarna visade förbättrad 

engagemang och samarbete 

vid påklädning. Deltagarna fick en 

förbättrad kommunikationsförmåga 

samt kände sig avslappnade. 

Det förekom dock  några deltagare 

som inte har blivit påverkad av 

vårdarsång. Därmed kvarstod 

motstånd från dem vid påklädning 

hjälp av personal. 

 

 

 

Hög 



 

 

 

 

 


