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Introduktion: Demens är ett syndrom som förekommer i hela världen. Antalet insjuknade 

ökar på grund av medellivslängden stiger kontinuerligt.  Musik rekommenderas att använda 

vid omvårdnad av personer med demens men musikinterventioner implementeras inte i alla 

verksamheter på grund av sjuksköterskors kunskapsbrist. Den senaste sammanställning av 

vetenskaplig litteratur som påvisade att musiken har effekt på personer med demens gjordes 

i 2006. Det behövs uppdatera kunskapen om musikens inverkan på personer med demens. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur musik kan inverka på personer med 

demens. Metod: Metoden som tillämpades var en litteraturstudie baserad på Polit och Beck 

(2017) nio steg. PubMed och CINAHL databaser användes för genomförande av 

litteratursökningen. Artiklarna genomgick kvalitetsgranskning enligt Polit och Beck (2017) 

granskningsmallar. Litteraturstudien bearbetades med induktiv ansats. Resultat: 

Databearbetningen resulterade i fyra huvudteman: ökad fysisk förmåga, förbättrad 

kommunikation, förändring i beteendemässiga och psykiska symtom och ökat välmående. 

Temat förändring i beteendemässiga och psykiska symtom uppdelades i två underteman: 

förändring i beteendemässiga symtom och minskade psykiska symtom. Slutsats: 

Användning av musik eller vårdarsång visade kan främja hälsa hos personer med demens. 
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1. Introduktion 

Över 47 miljoner människor beräknas leva med demens över hela världen (Alzheimer’s Disease 

International 2016). Antalet insjuknade förväntas bli nästan 75 miljoner till år 2030 och cirka 132 

miljoner till år 2050. Den totala globala kostnaden för demens förväntas öka till en triljon dollar i 

2018 och två triljoner dollar i 2030 (Alzheimer’s Disease International 2015). 

Cirka 160 000 personer har demens i Sverige. Antalet diagnostiserade förväntas nästan fördubblas 

till år 2050 på grund av ökad medellivslängd av svenska befolkningen (Socialstyrelsen 2017c). Den 

totala samhällskostnaden för demens i dag är cirka 63 miljarder kronor (Socialstyrelsen 2014) och 

kommer att öka i takt med stigande antalet av insjuknade. 

En av sjuksköterskans ansvarsområde är att främja hälsa, välbefinnande och minska lidande 

(Socialstyrelsen 2017b; Svensk sjuksköterskeförening 2012). Musiken anses ha inflytande på 

personer med demens (Socialstyrelse 2017b). I en studie (Sung et al. 2011) rapporterade 

sjuksköterskor att kunskapsbrist är den huvudsakliga orsaken till varför de inte använder musik vid 

omvårdnad av personer med demens. Kunskap om musikens inverkan på personer med demens kan 

öka sjuksköterskans användning av musik som en effektiv omvårdnadsåtgärd. Det kan ge möjligheten 

till sjuksköterskan att påverka hälsa hos personer med demens. 

1.1. Demens, dess symtom och orsaker 

World Health Organisation [WHO] (2017) definierar demens som ett syndrom av kronisk eller 

progressiv karaktär som betecknas av nedsatt kognitiv förmåga hos individen. Följande kriterier 

används i International Statistical Classification of Diseases [ICD-10] för definition av begreppet 

demens: klart medvetande med försämrad kognitiv status som visar sig i nedsatt inlärningsförmåga, 

försämrat minne, tänkande, räkneförmåga, språk, svårigheter med planering och orientering samtidigt 

försämrat emotionell status, motivation och social beteende (WHO 2016).  

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2006) kan agnosi, afasi, apraxi och 

beteendemässiga och psykiska symtomen vid demens [BPSD] uppträda. Vid agnosi kan insjuknade 

person har svårt att tolka personens ansikte, föremål eller miljö. Afasi kan yttra sig i både expressiv 

och impressiv sätt hos personer med demens och leder till nedsatt förmåga att uttrycka sig eller förstå 

andra. Svårigheter med kontroll över sina rörelser tyder på förekomst av apraxi symtom. 

Socialstyrelsen (2017b) skriver att uppträdande av BPSD triggas sekundärt relaterad till oförmåga att 

förklara sig eller feltolkningar som uppstår på grund av svårigheter att bearbeta information hos 

personer med demens. Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens 

(2018) rapporterar att cirka 90 procent av alla insjuknade med demens drabbas någon gång av BPSD 

som resulterar i lidande och nedsatt livskvalitet hos personer med demens och inverkar på närstående 

och hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt Läkemedelsverket (2008) är symtomen och beteende som 

ingår i BPSD inte bestämda. Men mer detaljerad variant inkluderar fyra kategorier: affektiva symtom, 

psykotiska symtom, hyperaktivitet och apati. Affektiva symtom omfattar depression, mani eller 

hypomani, ångest eller oro och irritabilitet. Psykosomatiska symtomen inkluderar hallucinationer, 

vanföreställningar och felaktig identifiering. Apati karakteriseras av förlust av intressen eller 

initiativbrist. Hyperaktivitet består av sömnsvårigheter och agitation som delas i sin tur i verbal 

aggressiv, fysisk aggressiv, verbal icke aggressiv och fysisk icke aggressiv beteende (Aalten et al. 

2007). Agitation kan visa sig genom att personen med demens vandrar omkring, bankar på bord, 

skriker, är irriterad eller har rastlöshet, slåss, upprepar ord och fraser, ropar, gråter högljudd 

(Ragneskog 2011). Ovannämnda tecken och symtom kan variera beroende på vad som orsakar 

demens (Socialstyrelsen 2017a, SBU 2006).  
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Demens är inte en sjukdom (SBU 2007) utan ett syndrom med en rad symtom orsakad av 

primärdegenerativa- eller sekundera sjukdomar som leder till nervcelldöd i hjärna (SBU 2006, 2007). 

Till Skillnad från SBU (2006; 2007) urskiljer Basun (2013) vaskulär demens ur sekundära sjukdomar 

och anger tre typer av sjukdomar som leder eller kan leda till demens: primärdegenerativa-, vaskulära 

och sekundera sjukdomar.  

Vid primärdegenerativ demens sker nervcelldöd i hjärna utan någon utlösande faktor (SBU 2006; 

2007). Olika funktioner och strukturer i hjärnan skadas vilket leder till degeneration av neuron, 

vävnadsstruktur och andra celltyper (Gustafsson 2004). Alzheimer, frontotemporal och Lewy Body 

demenssjukdomar ingår i primergenerativ demens. Alzheimers är den vanligaste demenssjukdomen 

som omfattar två tredje delen av insjuknade (SBU 2006; 2007). Vaskulär demens orsakas av 

förändringar i blodkärl på grund av ateroskleros i hjärnans mindre och större kärl (Wahlund 2004b). 

Ateroskleros leder till proppar eller blödningar i hjärnan som resulterar i nedsatt syretillförsel till 

hjärnceller och celldöd (Socialstyrelsen 2017b). Vid sekundär demens finns alltid utlösande faktor 

(SBU 2006; 2007). Vitaminbrist, metaboliska rubbningar, hjärntumörer, infektioner eller 

neurologiska sjukdomar är några av orsaker till detta (Wahlund 2004a). 

I denna studie används begreppet demens i stället för demenssjukdomar. 

1.1.1. Behandling 

I Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demens (Socialstyrelsen 2017b) framkommer det att 

det inte finns någon behandling som botar demens utan syftet är att lindra symtom och förbättra 

välbefinnande hos insjuknade med demens. Vid Alzheimers sjukdom kan kolinesterashämmare och 

memantin erbjudas som påvisade positiv inverkan på personens kognitiva funktion. Dock kan inte 

ovannämndas läkemedel bromsa demens. Även kosttillskott i form av omega-3-fettsyror eller B-

vitaminer används med syfte att inverka på personens kognitiva försämringar. Vid förekomst av 

BPSD ska utlösande faktorer till exempel smärta eller läkemedelsbiverkningar identifieras och 

behandlas. Till personer med demens och kvarvarande aggressivitet kan antidepressiva läkemedel 

erbjudas i form av Selektiva serotoninåterupptagshämmare [SSRI] preparat. Vid ångest och oro kan 

bensodiazepinderivat ges.  

1.1.2. Att leva med demens 

Demens graderas i mild, måttlig och svår (Drivdal Berentsen 2013; Socialstyrelsen 2017b). 

Symtomutveckling beror på bakomliggande orsak till demens (SBU 2006). Vid mild demens börjar 

minne, orientationsförmåga och språkförmåga försämras (Drivdal Berentsen 2013) men personen 

klarar vardagar med liten stöttning och påminnelser (Drivdal Berentsen 2013; Socialstyrelsen 2017b). 

Måttlig demens visar sig i ökad minnessvikt, minskad förmåga till problemlösning, bristande 

konsekvenstänkande, kommunikationssvårigheter, försämring av lokalsinne och emotionella 

svängningar (Drivdal Berentsen 2013). Individen behöver tillsyn och insatser från hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten för att klara vardagen (Drivdal Berentsen 2013; Socialstyrelsen 2017b). 

Vid svår demens sker påtaglig minnessvikt, desorientering i rum, tid och situation, urin- och 

avföringsinkontinens, talet försvinner eller är begränsat av minskad ordförrådet, språkförståelse är 

nedsatt eller saknas (Drivdal Berentsen 2013). Individen behöver ständig tillsyn, stöd och hjälp med 

allt (Socialstyrelsen 2017b). 

1.1.3. Omvårdnad av personer med demens 

Syftet med omvårdnad av personer med demens är att underlätta vardagen och öka livskvalité genom 

personcentrerat förhållningssätt. Personcentrerat förhållningssätt innebär att sjuksköterskan sätter 

personen i fokus men inte diagnos. Omvårdnad och vårdmiljö anpassas efter personens individuella 
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behov och önskningar. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till personens egna upplevelser och egna 

rättigheter trots personens funktionsnedsättningar, förstå behov av personen med demens och 

samarbeta för att tillgodose det. Omvårdnad ska grundas på respektfull bemötande, bra relation och 

bekräftelse av personens verklighet. Delaktighet av både närstående och personen med demens kan 

främjas genom deras deltagande i planering av omvårdnaden (Socialstyrelse 2017b). Personcentrerat 

förhållningssätt uppfattas av hälso- och sjukvårdspersonal, närstående och personer med demens som 

att främja personens normalitet. De följande komponenter bidrar till upplevelse av normalitet: att ha 

kunskap om personen med demens, att främja närståendes delaktighet, att utföra meningsfulla 

aktiviteter, att ha flexibel och kontinuerlig omvårdnad (Edvardsson et al. 2010). 

Omvårdnadsåtgärderna inriktar sig på att lindra symtom, förebygga uppkomst av BPSD och 

underlätta vardagen med personens funktionsnedsättningar (Socialstyrelse 2017b). Hällgren 

Graneheim (2004) menar att rop, skrik, aggressivitet och andra agiterande beteende är ett sätt att 

kommunicera för personer med demens på grund av deras svårigheter att uttrycka sig verbal. Enligt 

Ragneskog et al. (1998) i de flesta fall finns det en orsak bakom det. Agitation kan triggas av 

kommunikationssvårigheter, obekväm kroppsställning hos personen med demens, ljud från miljö, en 

önskan om omedelbar service eller vid hjälp med personlig hygien (Ragneskog et al.1998). Men även 

somatisk ohälsa såsom smärta (Snow et al. 2009) eller förstoppning (Leonard et al. 2006) kan 

resultera i uppkomst av BPSD. Genom att analysera utlösande faktor till agiterande beteende kan 

sjuksköterskan förebygga förekomst av BPSD eller lindra den utlösande symtom (Ragneskog et 

al.1998). 

Personen med demens kan inte anpassa sig efter miljö därför är miljöanpassning nödvändig 

omvårdnadsåtgärd (Thornbury & King 1992). Enligt Aremyr & Wijk (2015) bidrar personliga rum 

till känslan av trygghet hos personen med demens. Tavlor, växter, fotografier, böcker och kuddar kan 

skapa hemkänslan och underlätta för personen med demens att hitta sitt rum på äldreboende. Det 

anses att färgsättning i kontrast bidrar till bättre uppmärksamhet och orientering i rum eller vid bordet. 

Enfärgat matta som leder till exempel till toalett kan hjälpa personen med demens att hitta toalett 

självständigt. Däremot kan svarta mattor eller golv uppfattas som ett hål och skrämma personen. 

Sjuksköterskan kan underlätta tidsorientering genom att erbjuda användning av en digital kalender 

som ändras dagligen och visar tydligt klockslag, datum och dygnsperiod (Aremyr & Wijk 2015). 

Eftersom personen med demens har nedsatt kognitiv förmåga behöver sjuksköterskan anpassa sin 

kommunikation efter det (Socialstyrelse 2017b). Olika kommunikationsstrategier kan användas för 

att öka personens förståelse vid samtal. Att ge en instruktion eller att ställa en fråga i taget anses vara 

mest effektiv strategi. Korta meningar, långsamt tempo och upprepning av information med andra 

ord bidrar också till förbättrad kommunikation. En viktig faktor som kan distrahera personen med 

demens kan vara yttre stimuli som TV eller radio. Genom att eliminera yttre stimuli kan personen 

med demens ha bättre koncentration (Small et al. 2003).  

1.2. Musik 

Musik tolkas av Oxford Dictionaries (2017) som “vocal or instrumental sounds (or both) combined 

in such a way as to produce beauty of form, harmony, and expression of emotion”. Ett exempel på ett 

vokalt ljud kan vara en vårdarsång. Vårdarsång är ett svenskt begrepp som innebär att hälso- och 

sjukvårdspersonal sjunger till och/eller med vårdtagaren under omvårdnaden med syfte att utföra 

viktiga för personens hälsa dagliga aktiviteter (Brown et al. 2001). Drivdal Berentsen (2013) 

beskriver att sjunga med i sång ger en känsla av coping och orden kommer lättare i sång. 

Socialstyrelsen (2017b) rekommenderar musik och vårdarsång vid omvårdnad av personer med 

demens för att öka deras livskvalitet. 
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Lyendo (2016) lyfter fram att musik sänker stress genom att det minskar blodtryck och nivå av 

stresshormoner, förbättrar djupandning, hjärtfrekvens och matsmältning samtidigt stimulerar 

avslappning.  Han skriver att musik kan användas för att stimulera hjärna, förbättra minne och oka 

inlärningsförmågan. Han redovisar även musikens positiva inverkan på emotionell status, minskning 

av smärta, depression och förbättring av sömnkvalitet. Özer et al. (2013) belyser en ökad syresättning 

av blod och minskad smärta hos patienter som lyssnade 30 minuter på musik efter genomgång av en 

öppen hjärtkirurgi Förutom smärtlindring, förbättrar musiken andning och har en positiv effekt vid 

behandling av postoperativ ångest (Allred et al. 2010). Chan et al. (2009) har kommit fram att musik 

kan lindra depression hos personer över 65, sänka deras blodtryck, minska hjärtrytm och 

andningsfrekvens. Enligt Gallagher et al. (2017) uppskattas musik av patienter med cancer som 

vårdas palliativt och deras närstående. Över 80 procent av tillfrågade patienter och närstående 

meddelade musikens positiva inverkan på depression, ångest, smärta och humör. 

Förutom musik kan musikterapi användas av sjuksköterskor vid omvårdnad av personer med demens 

(Sung et al. 2011). Enligt The American Music Therapy Association [AMTA] (u.å.) definieras 

musikterapi som en behandlingsmetod som utförs av en kvalificerad musikterapeut med syfte att 

uppnå personens individuella mål. I musikterapi kan musiken användas som redskap för att träna 

personens sensoriska, kognitiva, emotionella, motoriska och sociala funktioner (AMTA u.å.; 

Nationalencyklopedin 2017). Under behandlingen kan musikterapeut skapa egen musik med olika 

musikinstrumenten, sjunga med eller till personen, inverka på personen genom att erbjuda att lyssna 

på musik eller uppmuntra att utföra olika rörelser i takt med musik (AMTA u.å.). Musikterapi ses 

även som icke-farmakologisk omvårdnadsåtgärd som kan implementeras av sjuksköterskor (Cardoso 

et al. 2017; Chlan 2000; Covington & Crosby 1997). 

Sung et al. (2011) studerade hälso- och sjukvårdspersonalens attityder till användning av musik vid 

omvårdnad av personer med demens på äldreboenden.  Totalt 214 personer svarade på enkäter, varav 

88 sjuksköterskor och 126 undersköterskor. En positiv inställning till musik som 

omvårdnadsintervention rapporterades av de flesta besvarade (medelvärde för attityd var 84,89 av 

115 maximala poäng). Däremot var det bara 22,4 procent av sjuksköterskor och 8,4 procent av 

undersköterskor som användande musik i praktiken. Huvudsakliga orsaken var kunskapsbrist. Sung 

et al. (2011) menar att implementering av utbildning till sjuksköterskor om musikterapi kan öka 

användning av musikterapi som omvårdnadsintervention för personer med demens.  

I litteraturstudien kommer begreppen musik och vårdarsång användas. 

1.3. Hälsa 

Eriksson (2004) skriver att musik kan inverka på personens hälsa. Enligt Eriksson (1990) betraktas 

hälsa som en kombination av sundhet, friskhet och välbefinnandet men inte bara frånvaro av sjukdom. 

Sundhet ses som den psykiska hälsan, friskhet betecknar den fysiska hälsan och välbefinnandet 

representerar den subjektiva inre upplevelse av hälsan. Hälsa är helhet, vilket innebär att den består 

av biologisk, psykologiska och andliga dimensioner som avspeglar kropp, själ och ande (Eriksson 

2004; 1990). Hälsa betraktas av Eriksson (1990) som en komplex bild av både subjektiva upplevelse 

av friskhet eller sjuklighet och objektiva tecken på ohälsa. Yttre faktorer som exempelvis motivation, 

samhället, kultur, miljö med mera beskrivs som hälsoindikatorer som kan ge en positiv eller negativ 

inverkan på hälsa. Detta innebär att hälsa är en dynamisk process, en rörelse. Eriksson (2004) menar 

att sjuksköterskan kan upprätthålla individens hälsa eller uppnå bättre hälsa genom implementering 

av olika individuellt anpassade åtgärder som till exempel musik.  
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1.4. Problemformulering 

Musik rekommenderas att användas vid omvårdnad av personer med demens men 

musikinterventioner implementeras i varierande grad i olika verksamheter på grund av kunskapsbrist. 

Sjuksköterskor möter personer med demens både i kommunal och somatisk vård. Kunskapen om 

musikens inverkan på personer med demens kan skapa förståelse för musikens inflytande på hälsa. 

Det är därför angeläget för sjuksköterskor att studera detta. Redan 2006 gjorde SBU sammanställning 

av vetenskaplig litteratur som påvisade att musiken har effekt på personer med demens. Det behövs 

uppdatera kunskapen om musikens inverkan på personer med demens. 

1.5. Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur musik kan inverka på personer med demens.  
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2. Metod 

Metoden som användes i denna studie var en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att söka, 

kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett valt ämne. En litteraturstudie syftar till att 

åstadkomma en analys av data från tidigare genomförda studier (Forsberg och Wengström 2016). 

2.1. Litteratursökning 

Denna litteraturstudie utformas enligt Polit och Beck (2017) nio steg vilket representerar en 

systematisk process för strukturering av en litteraturstudie och bearbetning av vetenskapliga artiklar. 

Modifierad och fritt översatt variant av Polit och Beck nio steg presenteras nedan i Figur 1. 

 

 
.  

 

 

 

Figur 1. Flödesschema för litteraturstudie baserat på Polit och Beck (2017) nio steg, fritt översatt. 

2.2. Databassökning 

I steg ett av Polit och Beck (2017) nio steg identifierades problem och formulerades syfte. I steg två 

valdes PubMed och CINAHL databaser för sökningar av vetenskapliga artiklar. Enligt Polit och Beck 

(2017) är PubMed en bred databas som täcker artiklar inom omvårdnad, medicin och hälsa. CINAHL 

omfattar referenser till alla engelska tidskrifter inom omvårdnadsområdet, databasen erbjuder ett brett 

utbud av sökbegränsningar, strukturerad beskrivning av både artiklar och referenser och samtidigt 

länkar till större eller mindre ämneskategorier. De sökord som valdes svarade på syfte och översattes 

till engelska i Svensk MeSH. De sökord som användes var dementia, music, musical therapy, singing, 

nurs*. I PubMed genomfördes sökningen med hjälp av Mesh termer dementia, music, musical 

therapy i kombination med nurs* i fritext för att hitta relevanta artiklar inom omvårdnad. Trunkering 

nurs* lades till för att ta fram variationer av ordet för en bredare sökning.  I CINAHL användes 

Headings för att hitta artiklar inom identifierat område och sökord nursing exkluderades då alla 

artiklar i CIHNAL är riktade mot omvårdnad. Singing användes i både CINAHL och PubMed 

databaser i fritextsökning. Steg tre enligt Polit och Beck (2017) utfördes databassökningar med 

begränsningar som presenterades i inklusions- och exklusionskriterier (Polit & Beck 2017). 

Databassökning redovisas i nedanstående tabell 1. Databassökning i PubMed och i Tabell 2. 

Databassökning i CINAHL. 
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Tabell 1. Databassökning i PubMed. 

P
u

b
M

ed
 

  Sökord 18/01/24 Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 MeSH Dementia 29162       

S2 MeSH Music 2952       

S3 MeSH Music therapy 687       

S4 Singing 530       

S5 nurs* 84803       

S6 S1 AND S2 AND S5 10 4 0 0 

S7 S1 AND S3 AND S5 49 19 (3) 6 

 

6 

S8 S1 AND S4 AND S5 6 1 1 1 

  Total utan ():  65 21 7 7 

() interna dubbletter 

Tabell 2. Databassökning i CINAHL. 

C
IN

A
H

L
 

  Sökord 18/01/24 Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 MH Dementia 7136       

S2 MH Music 649       

S3 MH Music therapy 464       

S4 Singing 221       

S5 S1 AND S2 26 3((2)) 0 0 

S6 S1 AND S3 83 19(1)((11)) 4 4 

S7 S1 AND S4 18 5 (3)((1)) 0 0 

  Total utan () och (()):  127 9 4 4 

 (()) externa dubbletter, () interna dubbletter 

2.3. Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklarna som valdes för denna litteraturstudie är peer-reviewed, publicerade mellan 20080101-

20180124 på engelska och svenska. Artiklarna inkluderar patientgrupp i ålder 18 år och äldre. 

Artiklarna som valdes använde musikinterventioner som legitimerad sjuksköterskan kunde 

implementera. 

2.4. Urval 

Urval 1. Databassökningen resulterade i 65 artiklar i PubMed och 127 artiklar i CINAHL. I steg fyra 

av Polit och Beck (2017) nio steg lästes titel och abstrakt av ovanstående artiklar. I urval 1 valdes 21 

artiklar i PubMed exklusive tre interna dubbletter. Från CINAHL valdes nio artiklar ut exklusive fyra 

interna och 14 externa dubbletter. Totalt 30 artiklar valdes vars titel och abstrakt svarade på syftet.  

Urval 2. I steg fem och sex granskas information från de utvalda artiklarna (Polit & Beck 2017). 

Metod och resultat lästes i artiklarna som framkom i urval 1. Vetenskapliga artiklar med avancerad 
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musikterapi som krävde andra kunskaper än vad legitimerade sjuksköterskor har till exempel att spela 

instrument exkluderades. De artiklarna som valdes använde musikinterventioner som kunde 

implementeras av allmänna sjuksköterskor inom både kommunal och somatisk vård. Det valdes ut 

sju artiklar från PubMed och fyra artiklar från CINAHL. En artikel söktes manuellt. Totalt 12 artiklar 

hämtades för urval 2. 

Urval 3. Steg sju syftar på att kritisk granska information från utvalda artiklar och bedöma 

vetenskaplig kvalitet (Polit & Beck 2017). En kvalitetsgranskning utfördes av författarna på samtliga 

12 artiklar med hjälp av granskningsmallar “Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research 

Report” och “Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” (Polit & Beck 2017). 

Granskningsmallarna fylldes i individuellt för alla artiklarna för att undvika påverkan av varandra. 

Detta bidrog till noggrannhet i granskning av artiklarnas vetenskapliga kvalité.  Varje artikel 

diskuterades därefter gemensamt. En artikel som söktes manuellt uppfyllde inte vetenskapliga 

kvalitetskriterier på grund av otydlig metod och diskussionens presentation. Samtliga artiklar som 

uppfyllde kvalitetskrav presenteras i Bilaga 1. Artikelmatris. I bilagan redovisas författare, årtal, land, 

syfte, metod och huvudresultat av varje utvald artikel. Etik analyserades i samtliga artiklar. Totalt 11 

artiklar inkluderades i urval 3. 

2.5. Databearbetning 

Steg åtta innebär att analysera information och söka efter teman (Polit & Beck 2017). Information 

från urval 3 analyserades genom sökning efter likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Induktiv 

ansats användes för dataanalys. Artiklarna från urval 3 sammanställdes i alfabetisk ordning och 

numrerades från ett till elva. Artiklarnas resultat bearbetades individuellt i egen Word dokument för 

att ha två olika perspektiv på innehållet. Först lästes varje artikel var för sig med hänsyn till 

övergripande artikelns resultat. För att belysa musikens inverkan på personer med demens 

bearbetades information från valda artiklarna på olika sätt. I kvantitativa artiklarna kopierades texten 

från resultaten som visade signifikant skillnad, klistrades in i Word dokument med artikelns nummer 

i parantes och sammanfattades med korta kommentarer. I kvalitativa artiklarna kopierades texten eller 

citaten som svarade på syfte, klistrades in i Word dokument med artikelns nummer i parantes och 

sammanfattades med korta kommentarer. Därefter diskuterades valda artiklarnas text med 

kommentarer gemensamt och organiserades i olika teman i ett Excel dokument. 

I steg nio sammanfattas resultatet/slutsats (Polit & Beck 2017). Resultatet av databearbetningen 

sammanfattades i fyra huvudteman och två underteman. 

2.6. Forskningsetiska övervägande 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska etiskt övervägande alltid göras innan litteraturstudien 

påbörjas. Det menas att etiska övervägande bör göras gällande urval och redovisning av resultat, alla 

utvalda artiklar bör presenteras i referenslistan och framkomma i litteraturstudiens resultat oavsett om 

artiklarnas resultat stämmer överens med författarnas åsikter eller inte. I enlighet med Forsberg och 

Wengström (2016) redovisades alla utvalda artiklarna i referenslistan, löpande text och beskrevs i 

Bilaga 1. Artikelmatris. Artiklarna som hade både positiv och negativ inverkan av musik 

presenterades i litteraturstudiens resultat. Samtliga artiklar hade etiskt godkännande från en etisk 

kommitté eller genomgått etiska övervägande. Under litteraturstudiens process användes etiska 

riktlinjer för forskning (Vetenskapsrådet 2017) som innebär att ohederlighet såsom plagiat av data, 

fusk och fabricering inte får förekomma i forskning. För att undvika feltolkningar och få en korrekt 

översättning användes elektronisk engelsk-svenskt lexikon vid behov. Citatet skrivna på engelska 

valdes för att undvika misstolkning vid översättning och plagiat. Författarnas egna åsikter och 

förförståelse lades åt sidan för att få fram sanningsenligt resultat. 
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Resultat 

Resultatet av denna litteraturstudie grundas på 11 artiklar varav nio artiklar kvantitativa och två 

kvalitativa (Bilaga 1). Artiklarna kommer från följande länder: Australien (n=1), Danmark och Norge 

(n=1), Japan (n=1), Kanada (n=1), Kina (n=2), USA (n=1), Sverige (n=3), Sydkorea (n=1). Det 

framkom fyra huvudteman som redovisas i Figur 2: ökad fysisk förmåga, förbättrad kommunikation, 

förändring i beteendemässiga och psykiska symtom och ökat välmående. Temat förändring i 

beteendemässiga och psykiska symtom redovisas uppdelat i två underteman: förändring i 

beteendemässiga symtom och minskade psykiska symtom. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Illustration av resultatens fyra huvudteman. 

3.1. Ökad fysisk förmåga 

Hammar et al. (2011a), Johnson et al. (2012) och Park (2010) analyserade musikens inflytande på 

fysisk förmåga hos personer med demens. Likheten var att resultaten visade en positiv inverkan av 

musik på fysisk förmåga genom att öka fysiskt samarbete vid påklädning (Hammar et al. 2011a), 

förlänga deltagande vid träningsprogram (Johnson et al) och minska fysisk smärta (Park 2010). Det 

användes åldersanpassad vårdarsång som musikintervention (Hammar et al. 2011a), individuellt 

anpassad (Johnson et al. 2012) eller ålderanpassad musik (Park 2010) som deltagarna fick lyssna på. 

Hammar et al. (2011a) och Johnson et al. (2012) observerade en kortsiktig effekt av musik som mättes 

under musikinterventionen och Park (2010) analyserade både kortsiktig och långsiktig effekt men 

kom fram till att bara långsiktig effekt som mättes 30 minuter efter avslutad intervention var 

signifikant. Musikens interventioner utfördes på äldreboenden (Hammar et al. 2011a; Johnson et al. 

2012) och egna boenden (Park 2010) hos personer med svår (Hammar et al. 2011a) och varierad grad 

av demens (Park 2010). I studien av Johnson et al. (2012) framkom inte vilken grad av demens 

deltagarna hade. 

Fysisk förmåga hos personer med demens som fick omvårdnad med vårdarsång förbättrades genom 

ökat fysiskt samarbete vid påklädningen. Deltagarna var mer aktiva, kompatibla, avslappnade och 

visade mer intresse till fysiskt samarbete vid påklädning. Dock observerades också fysiskt motstånd 

så som att hålla i stolen eller i hälso- och sjukvårdspersonalen men i betydligt mindre utsträckning. 

Fysisk aggressivitet så som att nypa eller slå hälso- och sjukvårdspersonalen framkom inte vid 

påklädning med vårdarsång. Fysiskt motstånd och aggressivitet som framkom vid morgonvård utan 

vårdarsång resulterade i sämre samarbete vid påklädning. Otillräcklig fysiskt samarbete när 

deltagarna inte visste vad de skulle göra förekom inte vid påklädning med vårdarsång till skillnad 

från påklädning utan vårdarsång (Hammar et al. 2011a). 

Fysisk förmåga hos personer med demens ökade genom att de orkade träna under en längre tid. Den 

genomsnittliga tiden av deltagande i träningsprogram med musik var 67,78% jämfört med 61,95% 
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utan musik. Deltagande i fysisk aktivitet ökade signifikant vid träning med musik jämfört med träning 

utan musik (Johnson et al. 2012). 

Minskad fysisk smärta kan ge förutsättningar till bättre fysisk förmåga. Effekten av musik på smärta 

hos personer med demens som bor i egna boende undersöktes av Park (2010). Varje deltagare 

lyssnade på individuellt anpassad musik i 30 minuter före sin starkaste agitationsperiod som hade 

mätts tidigare i poäng med Modified Cohen-Mansfield Agitation Inventory  [M-CMAI]. Smärtpoäng 

registrerades med Modified Pain Assessment in the Dementing Elderly [M-PADE] 30 minuter före 

musikintervention, under den och 30 minuter efter deltagarna lyssnade på musik. Medelvärde av 

smärtpoäng halverades 30 min efter avslutning av intervention jämfört med före intervention. 

3.2. Förbättrad kommunikation 

Vårdarsång (Götell et al. 2009; Hammar et al. 2011a) och bakgrundsmusik (Götell et al. 2009) visade 

en positiv effekt på verbal kommunikation genom att inverka på röstens tonläge (Götell et al. 2009), 

verbal expressivitet och verbal deltagande i samtal samtidigt genom emotionella uttryck i verbalt svar 

hos personer med demens (Götell et al. 2009; Hammar et al. 2011a). Även icke verbal kommunikation 

förbättrades genom att ögonkontakt förekom betydlig oftare under användning av vårdarsång vid 

påklädning på morgonen (Hammar et al. 2011a). Sångerna som användes av hälso- och 

sjukvårdspersonalen bestod av folksånger eller populära sånger från början av 20-talet, inklusive 

barnsånger och snapsvisor (Götell et al. 2009; Hammar et al. 2011a). Individuellt anpassad 

bakgrundsmusik bestod av populära låtar från 20–60-talet (Götell et al. 2009). Effekt av vårdarsång 

och bakgrundsmusik observerades på personer med svår demens (Götell et al. 2009; Hammar et al. 

2011a). Bara kortsiktig inverkan av vårdarsång och bakgrundsmusik utvärderas under 

morgonomvårdnaden på äldreboenden (Götell et al. 2009; Hammar et al. 2011a).  

Det observerades förändring av röstens tonläge hos personer med demens på grund av musikens 

inverkan. Deltagarna pratade med svag och monoton röst när morgonomvårdnaden utfördes utan 

vårdarsång eller bakgrundsmusik. Vid användning av bakgrundsmusik blev rösten mer hörbar, 

livligare och vänligare. När hälso- och sjukvårdspersonalen sjöng för eller med deltagarna under 

morgonomvårdnaden talade personer med demens med avslappnad och lugn röst (Götell et al. 2009). 

Det framkom att musiken ökar verbal expressivitet hos personer med demens. Deltagarna talade med 

ofullständiga korta meningar när morgonomvårdnaden utfördes utan vårdarsång eller 

bakgrundsmusik medan vid användning av bakgrundsmusik uttryckte de sig mer, deras verbala 

expressivitet och förmåga att tala ökade, många av dem sjöng med i låtar från bakgrundsmusik. När 

hälso- och sjukvårdspersonalen sjöng för eller med deltagarna under morgonomvårdnaden svarade 

vissa personer med demens på vårdarsång liksom de visste eller förstod textens innehåll, några sjöng 

med hälso- och sjukvårdspersonalen (Götell et al. 2009). En person med demens improviserade en 

egen sång och en annan deltagare som bara hade pratat med enstaka ord började sjunga med hela 

meningar vid påklädning med vårdarsång (Hammar et al. 2011a). 

Musiken konstaterades stimulera verbalt deltagande i samtal hos personer med demens. Deltagande i 

kommunikation var ojämnt mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och personer med demens när 

morgonomvårdnaden utfördes utan vårdarsång eller bakgrundsmusik. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen talade kontinuerlig och med långa meningar mellan personer med demens 

svarade med enstaka ord eller korta fraser utan intresse. Kommunikation medan båda sidorna var mer 

aktiv och deltagande i samtal var mer jämnsidiga när vårdarsång sjöngs eller bakgrundsmusik 

spelades vid morgonomvårdnaden (Götell et al. 2009). Personer med demens blev mer verbalt 

deltagande, de sjöng, hummade och visslade med hälso- och sjukvårdspersonalen. (Hammar et al. 

2011a). 
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Musiken ökade emotionellt uttryck i verbalt svar hos personer med demens. Vid morgonomvårdnad 

utan vårdarsång eller bakgrundsmusik svarade deltagarna med verbal ilska, förvirring, motstånd och 

irritation, deltagarnas röst var apatisk och kraftlös, de skrattade med ironi när de inte kunde förstå vad 

som skulle göras eller var osäkra. Vid morgonomvårdnaden med bakgrundsmusik dominerade 

positiva uttryck i kommunikation och ingen verbal aggressivitet förekom hos personer med demens. 

Det observerades ömsesidig emotionell balans och lekfullhet i språket. Ingen av deltagarna som hade 

omvårdnad med vårdarsång skrek eller uttryckte verbal aggressivitet mot personal. Det dominerade 

ömsesidig livlighet i språket, öppenhet och personer med demens uttryckte att de hade en trevlig stund 

och tackade för det. Deltagarna lyssnade uppmärksamt på vårdasong som resulterade i att de 

kommenterade vårdarsångernas text (Götell et al. 2009). Vid jämförelse av emotionellt uttryck i 

samtal vid påklädning framkom det att verbal aggressivitet och irritation försvann med hjälp av 

vårdarsång (Hammar et al. 2011a). 

Det visade sig även att personer med demens hade betydlig oftare ögonkontakt med hälso- och 

sjukvårdspersonalen när de fick hjälp med påklädning med vårdarsång jämfört utan vårdarsång 

(Hammar et al. 2011a). 

3.3. Förändring i beteendemässiga och psykiska symtom 

Musiken visade ha en effekt på beteendemässiga och psykiska symptom (Chang et al. 2010; Hammar 

et al. 2011b; Hicks-Moore & Robinson 2008; Nair et al. 2011; Ridder et al. 2013; Sakamoto et al. 

2013; Sung et al. 2010) som redovisas i två underteman nedanför. 

3.3.1. Förändring i beteendemässiga symtom 

Bland de beteendemässiga symtomen hade musiken effekt på de beteendemässiga symtomen 

generellt (Nair et al.  2011) och på enstaka symtom såsom agitation (Chang et al. 2010; Hicks-Moore 

& Robinson 2008; Ridder et al. 2013; Sakamoto et al. 2013) och motståndsbeteende (Hammar et al.  

2011b). Musikens inflytande på de beteendemässiga symtomen visade sig ha samband med val av 

musik. De studier som användande individuellt anpassad musik under flera veckor hade en positiv 

effekt på agitation (Ridder et al. 2013; Sakamoto et al. 2013) och motståndsbeteende (Hammar et al. 

2011b) men användning av till exempel barockmusik i fyra veckor resulterade i negativ omedelbar 

inverkan på personer med demens (Nair et al. 2011). Det observerades signifikant ökning av 

beteendemässiga episoder under veckorna när barockmusiken spelades mellan klockan 15 och 19 

jämfört med kontrollperioder. Flera beteendeförsämringar observerades under eftermiddagsskiftet 

jämfört med kvällsskiftet. Detta tyder på kortsiktig effekt som avtar med tiden (Nair et al. 2011). 

Agitation var det mest studerade symtomet hos personer med demens (Chang et al. 2010; Hicks-

Moore & Robinson 2008; Ridder et al. 2013; Sakamoto et al. 2013). Musikens inverkan på agitation 

hade både kortsiktig (Chang et al. 2010; Hicks-Moore & Robinson 2008) och långsiktig effekt 

(Ridder et al. 2013; Sakamoto et al. 2013). Den kortsiktiga effekten mättes under musikinterventionen 

(Chang et al. 2010; Hicks-Moore & Robinson 2008) och den långsiktiga effekten observerades efter 

en viss period med upprepade musikinterventioner (Ridder et al. 2013; Sakamoto et al. 2013). 

Effekten utvärderades även med tiden efter avslutning med musikinterventioner (Chang et al. 2010; 

Hicks-Moore & Robinson 2008; Sakamoto et al. 2013). Agitation mättes med BEHAVE-AD 

(Sakamoto et al. 2013) och Cohen-Mansfield Agitation Inventory [CMAI] datainsamlingsinstrument 

som skattade fysiskt och verbalt både aggressivt och icke aggressivt beteende (Chang 2010; Hicks-

Moore & Robinson 2008; Ridder 2013). Under musikinterventioner spelades individuellt anpassad 

musik (Hicks-Moore & Robinson 2008; Sakamoto et al.  2013), pianomusik och naturljud till exempel 

fågelsång, valsång och rinnande vatten med ett tempo som efterliknade den mänskliga 

hjärtfrekvensen i 60–80 slag per minut (Chang et al. 2010).  Men även komplex musikterapi som 

kombinerades med sång, dans eller att lyssna på individuellt anpassad musik användes för utvärdering 
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av musikens inverkan på agitation (Ridder et al. 2013). Resultatet omfattar deltagarna med mild till 

måttlig (Hicks-Moore & Robinson 2008), mild till svår (Chang et al. 2010), måttlig till svår (Ridder 

et al. 2013) och svår grad av demens (Sakamoto et al. 2013). Musiken inverkade kortsiktigt på de 

beteendemässiga symtomen genom att försämra (Chang et al. 2010) eller förbättra agitation (Hicks-

Moore & Robinson 2008). En positiv effekt på agitation observerades direkt efter avslutning av 

musikinterventioner som pågått under flera veckor (Ridder et al. 2013; Sakamoto et al.  2013). Dock 

visade det sig att musiken kan ha en försenad positiv inverkan på agitation upp till en vecka efter 

interventionen om musikinterventionen därefter upprepas varannan vecka (Chang et al.  2010). 

Musikens positiva effekt på agitation erhölls inte med tiden och återgick till baslinjens nivå tre veckor 

efter avslutning med musikinterventioner (Sakamoto et al. 2013). 

Personer med mild till svår demens som lyssnade på pianomusik och musik med naturljud vid lunchen 

varannan vecka fick försämring av agitation relaterad till ökning av både fysisk och verbal 

aggressivitet under interventionsveckorna. Däremot framkom det att musiken visade en försenad 

positiv inverkan på deltagarna som resulterade i minskning av deras fysiska och verbala aggressivitet 

under veckorna utan interventioner (Chang et al. 2010). Till skillnad från Chang et al.  (2010) belyste 

Hicks-Moore och Robinson (2008) en positiv kortsiktig effekt av tre interventioner på agitation. Det 

konstaterades att intervention med favoritmusik eller handmassage var för sig själv eller i 

kombination med varandra minskade signifikant fysiskt icke-aggressivt beteende och verbal 

aggressivitet. Ingen signifikant skillnad noterades mellan tre ovannämnda interventioner. Effekten 

observerades omedelbart efter interventioner och erhölls fortvarande en timme efter avslutad 

intervention. Medelvärde för fysisk icke aggressivt beteende reducerades signifikant direkt efter 

deltagarna hade lyssnat på musik. En timme efter avslutad intervention började medelvärdespoängen 

stiga men musiken hade fortfarande en positiv effekt. Medelvärde för verbal aggressivitet minskades 

signifikant direkt efter intervention med favoritmusik och hade även förbättrad medelvärdespoängen 

en timme senare. I en annan studie (Ridder et al. 2013) där personer med måttlig till svår demens fick 

komplex musikterapi som kombinerade sång, dans, att lyssna på individuellt anpassad musik 

framkom det att agitationsfrekvensen inte minskades men blev lindrigare efter sex veckor med 

musikterapi som tydde på långsiktig och positiv inverkan på agitationslindring. Till skillnad från 

ovannämnda studier (Chang et al. 2010; Hicks-Moore & Robinson 2008; Ridder et al. 2013) 

observerade Sakamoto et al. (2013) musikens inverkan på vanliga symtom som förekommer hos 

personer med svår grad av Alzheimer sjukdom och utvärderade dessa med BEHAVE-AD 

datainsamlingsinstrument. I BEHAVE-AD beskrivs agitation med två kategorier: aktivitetsstörningar 

och aggressivitet. Aktivitetstörningar inkluderar vandringar, meningslösa och olämpliga aktiviteter 

och därför kunde betraktas som fysisk icke aggressivt beteende. Aggressivitet omfattar verbal- och 

fysisk aggressivitet men även verbalt icke aggressivt beteende. Sakamoto et al. (2013) delade 

interventionsgruppen i passiv och interaktiv musikgruppen. Den passiva gruppen fick lyssna på 

musik, och den interaktiva musikgruppen kombinerade musik med andra interventioner såsom dans, 

klappa händerna och sjunga. Både icke aggressivt- och aggressivt beteende minskades signifikant 

bara i den interaktiva musikgruppen efter fem veckor. Uppföljning visade att musikens positiva effekt 

på icke aggressivt- och aggressivt beteende upphörde efter tre veckor och medelvärdespoängen 

återgick till baslinjens nivå vilket tyder på att musiken gav positiv effekt bara vid kontinuerliga 

interventioner (Sakamoto et al. 2013). 

Under morgonomvårdnaden minskade vårdarsång också motståndsbeteenden hos personer med svår 

demens. Kortsiktig effekt observerades. Val av sånger var inte individuellt anpassade utan personal 

som hade gått tidigare på utbildning bestämde själva vad de ville sjunga.  Uttryck av 

motståndsbeteende till vård hos mättes hos personer med demens med ”Resistans to Care Scale” 

[RTCS] som inkluderade 13 olika motståndsbeteenden. Det framkom signifikant minskning av 

intensitet av de följande beteenden: att dra sig undan, att greppa tag i föremål, att dra en extremitet 

mot kroppen. Att dra sig undan var det mest förekommande beteendet under morgonomvårdnaden. 

Beteendet förekom i 47 procent av alla observationer med vårdarsång jämfört med 65 procent utan 
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vårdarsång. Att dra-sig-undan-beteendet pågått under cirka tre gånger kortare tid vid 

morgonomvårdnaden med vårdarsång. Vårdarsång minskade förekomst av att greppa-tag-i-föremål-

beteendet till 35 procent av alla observationer jämfört med 52,5 procent vid vanlig 

morgonomvårdnad. Medelvärde av registrerade tid för detta beteende var mer än två gånger kortare 

med vårdarsång jämfört med morgonomvårdnaden utan vårdarsång.  När personal sjöng för 

deltagarna reducerades förekomst av att dra-en-extremitet-mot-kroppen-beteendet till 47,5 procent 

jämfört med 52,5 procent utan vårdarsång. Medelvärde av registrerade tid för detta beteende mer än 

halverades vid användning vårdarsång (Hammar et al. 2011b). 

3.3.2. Minskade psykiska symtom 

Bland de psykiska symtomen inverkade musiken på minskning av ångest (Sung et al.  2010), ångest 

(Sakamoto et al.  2013), humörsvängningar och paranoida vanföreställningar (Sakamoto et al. 2013). 

Ångestpoäng mättes med Behavioral Pathology in Alzheimer's Disease [BEHAVE-AD] Rating Scale 

(Sakamoto 2013) och Rating Anxiety in Dementia [RAID] (Sung et al. 2010) hos personer med svår 

(Sakamoto et al. 2013) och måttlig till svår demens (Sung et al. 2010). Individuellt anpassad musik 

som spelades på CD visade sig ha en långsiktig effekt på minskning av ångest direkt efter alla 

musikinterventioner hade avslutats (Sakamoto et al. 2013; Sung et al. 2010). Medelvärde av 

ångestpoäng minskades betydlig mer i den interaktiva gruppen som kombinerade musik med dans, 

sång och handklappning jämfört med passiva gruppen fick lyssna på musik (Sakamoto et al. 2013). 

Dock visade det sig att ångesten återgick nästan till baslinjens värde tre veckor efter avslutning med 

musikinterventioner som tyder på att den positiva effekten av musik på minskning av ångest 

försvinner med tiden (Sakamoto et al.  2013).  

Individuellt anpassad musik hjälpte till att stabilisera sinnesstämning hos personer med svår demens 

efter interventioner som hade pågått i fem veckor. Värde för humörsvängningar minskades lika 

signifikant i både passiva och interaktiva musikgruppen. Detta innebär att musik som enskild 

intervention eller i kombination med dans, handklappning och sång gav likadan långsiktig effekt på 

minskning av humörsvängningar. Dock på samma sätt som ångest återgick värdet för 

humörsvängningar till baslinjens nivå tre veckor efter avslutning med musikinterventioner. Detta 

betyder att positiv inverkan av musik på stabilisering av sinnesstämningen avtog med tiden 

(Sakamoto et al. 2013). 

Till skillnad från ångest och humörsvängningar minskades värdet för paranoidala vanföreställningar 

signifikant bara i den interaktiva musikgruppen som lyssnade på sin favoritmusik i kombination med 

dans, sång och handklappning. Likväl som andra ovannämnda psykiska symtom steg värdet för 

paranoidala vanföreställningar till baslinjens värde tre veckor efter avslutning med musik 

interventioner. Musikens positiva effekt på paranoidala vanföreställningar avtog med tiden hos 

personer med svår demens (Sakamoto et al. 2013). 

3.4. Ökat välmående 

Musiken visade sig öka välmåendet hos personer med måttlig till svår (Ridder et al. 2013) och svår 

demens (Götell et al. 2009; Hammar et al. 2011a; Hammar et al. 2011b; Sakamoto et al. 2010,). Som 

intervention användes ålderanpassad vårdarsång (Götell et al. 2009; Hammar et al. 2011a, Hammar 

et al. 2011b), individuellt anpassad musik för sig själv (Götell et al. 2009) och i kombination med 

andra interaktiva interventioner så som sång, dans med mera (Ridder et al. 2013, Sakamoto et al. 

2010). Det analyserades både kortsiktiga (Götell et al. 2009; Hammar et al. 2011a; Hammar et al. 

2011b; Sakamoto et al. 2010) och långsiktiga effekter på deltagarna (Ridder et al. 2013). 



17 
 

Hammar et al. (2011b) utvärderad musikens kortsiktiga effekt på välmåendet med bland annat The 

Observed Emotion Rating Scale [OERS] som skattade fem olika känslouttryck: nöje, allmän 

vakenhet, ilska, oro och sorg. Det konstaterades en signifikant ökning av positiva känslor hos personer 

som fick morgonomvårdnad med ålderanpassad vårdarsång. Medelvärde för varaktighet av nöje 

ökade cirka fem gånger vid användning av vårdarsång. Medelvärde för allmän vakenhet var 693,1 

sek längre under intervention med vårdarsång. Hammar et al. (2011a) använde observation med 

videoinspelningar och belyste förbättring av välmående hos personer med demens vid påklädning 

med vårdarsång. Han påpekade att deltagarna var mer avslappnande, skrattade och log, skämtade med 

hälso- och sjukvårdspersonalen och gav dem komplimanger. Personer med demens visslade, 

hummade och sjöng med. Även en deltagare som tidigare kommunicerade med enbart ord börjande 

sjunga med i vårdarsång. Personer med demens var mer engagerade och hjälpsamma vid påklädning 

med intervention än utan det. De uttryckte inte verbal eller fysisk aggressivitet eller irritation till 

skillnad från påklädning utan vårdarsång, men motståndsbeteende kvarstod hos vissa deltagare. 

Sakamoto et al. (2013) utvärderade kortsiktig inverkan av musik på välmående med hjälp av Face 

Scale som använde en objektiv skattning av deltagarnas emotionella uttryck. Han påvisade att 

individuellt anpassad musik ökade välmående både som enskild intervention och i kombination med 

andra interaktiva interventioner såsom med dans, handklappning och sång. Efter 30 minuter lång 

intervention framkom det en signifikant förbättring av humör i både passiva och interaktiva 

musikgruppen jämfört med perioden före interventionen i respektive gruppen. Den bästa effekten på 

välmående konstaterades i den interaktiva gruppen som kombinerade musik med dans, sång och 

handklappning. Götell et al. (2009) jämförde videoinspelningar av morgonomvårdnad med 

individuellt anpassad musik, vårdarsång och vanlig morgonomvårdnad utan interventioner. Personer 

med svår demens uttryckte förvirring, svaghet, trötthet, motstånd, ironi och ilska under 

morgonomvårdnad utan interventioner. Det observerades ojämnt vitalitet eller så kallad livlighet i 

interaktion mellan personer med demens och hälso- och sjukvårdspersonalen. Under omvårdnad med 

användning av bakgrundsmusik eller vårdarsång ökade vitaliteten och positiva känslor hos personer 

med demens. De visade uppskattning genom att tacka hälso- och sjukvårdspersonalen för hjälpen och 

uttryckte att de hade haft en bra tid. Dock förekom fortfarande aggressivitet och förvirring. Götell et 

al. (2009) menar att vid användning av bakgrundsmusik karakteriserades positiva känslor med 

lekfullhet medan vid användning av vårdarsång kännetecknades de med öppenhet och intimitet. 

Personer med svår demens uttryckte mer ro, pratade med vänligare röst och visade mer energi när 

hälso- och sjukvårdspersonalen sjöng jämfört med morgonvård med bakgrundsmusik. Sakamoto et 

al. (2013) påvisade en ökning av välmående i musikgrupper genom att analysera hjärtfrekvens och 

höga frekvenser av hjärtfrekvensvariabilitet som är en variation mellan hjärtats slag i millisekunder. 

Han kom fram att efter interventioner dominerade parasympatiska nervsystemet i passiva gruppen 

som lyssnade på individuellt anpassad musik och interaktiva musikgruppen som kombinerade 

musikintervention med dans, sång och handklappning. Det observerades en signifikant minskning av 

hjärtslagsantal per minut och förlängning av höga frekvenser i båda interventionsgrupper men med 

bäst resultat i den interaktiva gruppen. Sakamoto et al. (2013) menade att detta tyder på minskning 

av stress och ökad avslappnad hos personer med svår demens i både musikgrupper.  

Sakamoto et al. (2013) utvärderade även långsiktig effekt på välmående med videoinspelning och 

registrering av beräknat antal minuter av beteende som indikerade att deltagarna svarade på 

musikintervention i de passiva och interaktiva grupperna. Vid interventioner med individuellt 

anpassad musik, dans, sång och handklappning förlängdes deltagarnas respons med 2,5 minuter i 

andra halvan jämfört med första halvan av interventionen som visade signifikant skillnad inom 

gruppen och jämfört med respektive perioder i kontrollgruppen. Ingen signifikant skillnad 

observerades i passiva musikgruppen. Deltagarna i båda musikgrupperna svarade på interventioner 

genom att sjunga, klappa händerna i takt, de skrattade, uttryckte glädje och visade svagt minne 

relaterad till individuellt anpassad musik (Sakamoto et al. 2013). Ridder (2013) belyste förbättring av 

välmående i musikgruppen genom att analysera registrering av psykofarmaka. Han jämförde en 

kontrollgrupp med interventionsgruppen som hade individuellt anpassad musikterapi i sex veckor. 
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Under perioden med musikterapi ökade inte utskrivningen av psykotropiska mediciner, men 

minskade i stället hos 5% av deltagarna. I kontrollgruppen observerades ökning av utskrivningen av 

psykotropiska läkemedel hos 17% av personer med måttlig till svår demens. Det framkom 

ofullständig registrering av datum i läkemedelslista hos 17% av deltagarna, vilket resulterade i att det 

var omöjlig att identifiera under vilken kontroll- eller interventionsperioden förändringarna hade 

skett. Känslighetsanalys visade att saknade data inte förändrade resultatet. Det konstaterades en 

signifikant skillnad i utskrivningen av psykotropiska läkemedel mellan kontroll- och 

interventionsgrupperna (p=0,02) som tyder på att musiken inverkade positivt på välmående vilket 

resulterade i ett minskat behov av psykofarmaka (Ridder 2013). 
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4. Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa hur musik kan inverka på personer med demens. I resultaten 

identifierades fyra teman: ökad fysisk förmåga, förbättrad kommunikation, förändring i 

beteendemässiga och psykiska symtom och ökat välmående. Temat förändring i beteendemässiga och 

psykiska symtom inkluderade två underteman: förändring i beteendemässiga symtom och minskade 

psykiska symtom. 

4.1 Resultatdiskussion  

Det konstaterades att musiken hade en positiv inverkan på den fysiska förmågan hos personer med 

demens. Den fysiska förmågan observerades med stimulans i form av vårdarsång, individuellt 

anpassad musik och åldersanpassad musik. Musiken hade en kortsiktig effekt på ökat samarbete vid 

påklädning och förlängd deltagande i fysisk träning medan smärta minskades bara med tiden efter 

musikinterventionen. Deltagarna i studier hade varierade grader av demens men största delen av dem 

hade en svår grad vilket tyder på att resultatet kan överföras till alla personer med demens. 

Enligt SBU (2006) visade musiken effekt på fysisk aktivitet, rörlighet och motoriska funktioner hos 

personer med demens, vilket förekom även i nyare artiklar som redovisades i litteraturstudiens 

resultat. Det som skiljer sig är att litteraturstudien presenterade musikens inverka på minskning av 

smärta som bidrog till ökad fysisk förmåga. 

Enligt Field et al. (1997) inverkar musiken även på hälso- och sjukvårdspersonal. Han menar att 

fatigue minskades hos personal på sjukhus omedelbart efter intervention när de hade lyssnat på musik  

i ett svagt upplyst rum. Detta innebär att användning av musik som omvårdnadsåtgärd kan öka fysisk 

förmåga hos både personer med demens och sjuksköterskor som implementerar detta.  

Enligt Eriksson (1990) består hälsa av tre komponenter: sundhet, friskhet och välbefinnandet. 

Individuellt anpassad och ålderanpassad musik visade främja den fysiska hälsan genom att öka den 

fysiska förmågan hos personer med demens.  Fysisk förmåga beskriver den biologiska dimensionen 

som avspeglar kroppen. Resultaten redovisade bara objektiva tecken på den fysiska hälsan då inte 

alla personer med demens kan sammanfatta sin fysiska hälsa på grund av nedsatt kognitiv förmåga.  

I litteraturstudien konstaterades musikens positiva kortsiktiga inverkan på kommunikation hos 

personer med demens. I analyserade studier deltog bara personer med svår demens men musiken 

påvisade en betydlig inverkan på deras kommunikation. Detta innebär att resultatet kan överföras till 

alla grader av demens. Individuellt anpassad musik och ålderanpassad vårdarsång användes för att 

utvärdera inflytande på kommunikationen. Användning av individuellt anpassad vårdarsång kunde 

ge mer likvärdig jämförelse med bakgrundsmusikens inverkan på personer med demens.  

Enligt SBU (2006) visade musiken effekt på kommunikation hos personer med demens, vilket 

förekom även i nyare artiklar som redovisades i litteraturstudiens resultat. Det som skiljer sig är att 

litteraturstudien presenterade även på vilket sätt förbättrades kommunikation hos personer med 

demens. 

Enligt Götell (2002) när bakgrundsmusik och vårdarsång användes under morgonomvårdnaden talade 

sjuksköterska mindre med personer med demens och hade kortare och tydligare instruktioner jämfört 

med morgonomvårdnad utan bakgrundsmusik eller vårdarsång. Både korta instruktioner och musik 

resulterade i ökad förståelse hos personer med demens vilket underlättade omvårdnad. 

Enligt Eriksson (2004; 1990) andliga upplevelser som en del av hälsan. Den andliga upplevelsen är 

subjektiv och representerar personens välbefinnande. Eriksson (2004) påpekar att olika 

hälsoindikatorer som till exempel miljö kan ge en positiv eller negativ inverkan på hälsa. Musiken 
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visade en positiv effekt på välmående hos personer med demens genom att förbättra deras 

kommunikation och sociala samspel med hälso- och sjukvårdspersonalen. Genom att implementera 

individuellt anpassad musik eller ålderanpassad vårdarsång under omvårdnaden kan sjuksköterskan 

förbättra social välmående hos personer med demens.  

Musiken visade ha inflytande på de beteendemässiga och psykiska symptomen hos personer med 

varierande grader av demens. Val av musik avgjorde effekten på beteendemässiga symtomen. Det 

framkom att användning av individuellt anpassad musik minskade agitation och motståndbeteende 

medan barockmusik ökade beteendestörningar generellt. Längden av period med musikinterventioner 

avgjorde om musiken hade positiv eller negativ effekt på agitation. Musiken minskade agitation direkt 

efter interventioner som pågått i flera veckor men ökade agitation under kortvariga 

interventionsperioder som varvades varannan vecka med kontrollperioder. Det visade sig att 

användning av musik i kombination med dans, handklappning och sång hade bättre effekt på 

minskning av ångest, humörsvängningar och paranoida vanföreställningar jämfört med enbart 

individuellt anpassad musik.  

Enligt SBU (2006) visade musiken effekt på agitation hos personer med demens, vilket förekom även 

i nyare artiklar som redovisades i litteraturstudiens resultat. Det som skiljer sig är att litteraturstudien 

presenterade musikens effekt på flera BPSD symtomen och även negativ effekt av musik. 

Resultaten stöds även ur sjuksköterskans perspektiv. Musiken konstaterades minskade depression och 

ångest hos personal som arbetade på sjukhus (Field T. et al. 1997) och hos onkologisjuksköterskor 

(Ploukou och Panagopoulou 2018). Field T. et al. (1997) observerade kortsiktig effekt av musik på  

hälso- och sjukvårdspersonalen från sjukhus som fick lyssna på avslappnande musik. Ploukou och 

Panagopoulou (2018) utvärderade långsiktig effekt efter musikinterventionen. Sjuksköterskorna fick 

fyra musiklektioner med slagverksinstrument under fyra veckors period och hade inte tidigare 

erfarenhet att spela musikinstrumenten. Detta förklarar att med hjälp av musik som omvårdnadsåtgärd 

kan symtomen lindras ömsesidigt både hos personen med demens och hos sjuksköterskan. 

Sundhet ses som den psykiska hälsan (Eriksson 2004) och är en av de tre hälsans dimensioner 

(Eriksson 1990). Genom att använda individuellt anpassad musik som omvårdnadsåtgärd kan 

sjuksköterskan uppnå bättre psykisk hälsa hos personer med demens och även upprätthålla sin egen 

hälsa. 

I resultaten framkom att åldersanpassad vårdarsång, musiken för sig själv och i kombination med 

dans, sång med mera ökade välmående hos personer med varierande grad av demens. De flesta av 

deltagarna hade svår grad av demens som gör resultatet mer överförbart till alla personer med demens 

eftersom om musiken ökade välmående hos personer med svår grad av demens kommer det öka 

välmående även hos personer med lindrigare grader av demens.  

Enligt SBU (2006) visade musiken effekt på välbefinnande, vilket förekom även i nyare artiklar som 

redovisades i litteraturstudiens resultat under huvudtema välmående. Det som skiljer sig är att 

litteraturstudien belyste på vilket sätt förbättrades välmående hos personer med demens. 

Musiken kan ha en positiv effekt också på välmåendet hos sjuksköterskor (Lai & Li 2011; Ploukou 

& Panagopoulou 2018). I studien av Ploukou och Panagopoulou (2018) utvärderades musikens 

inverkan på välmående hos onkologisjuksköterskor med hjälp av Pennebaker Inventory of Limbic 

Languidness [PILL] datainsamlingsinstrument som innehåller 54 frågor och mäter förekomst av 

psykosomatiska symtomen. Höga poängen av PILL tyder på nervositet och känslan av olycklighet. 

Det framkom att efter musikintervention minskades poängen av psykosomatiska symtomen i PILL 

som talade för ett ökat välmående. En annan studie (Lai och Li 2011) beskrev hur musiken inverkade 

på stressnivå hos sjuksköterskor från olika avdelningar. Lai och Li (2011) menar att individuellt 

anpassad musik ökade medelvärdet av fingertemparaturen och minskade medelvärdet av 
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självupplevda stressnivå, arteriellt blodtryck och kortisolnivå under interventionen med musik. Efter 

interventioner observerades en signifikant skillnad i medelvärde av alla parametrar mellan gruppen 

som fick lyssna på musik och gruppen som vilade i fåtöljer. Lai och Li (2011) skriver att musiken 

kan användas för minskning av stress hos sjuksköterskor och på så sätt öka deras välmående. 

Välbefinnandet är ett element av hälsan (Eriksson 1990). Välmående avspeglar den inre subjektiva 

upplevelsen. Genom inverkan av yttre faktorer så som musik kan sjuksköterska skapa en miljö som 

stimulerar positiva känslor hos personer med demens. 

Resultaten av litteraturstudien visade att musik eller vårdarsång som omvårdnadsåtgärd kan användas 

av sjuksköterskan för att främja hälsa hos personer med demens. Dessutom har musiken en positiv 

inverkan på sjuksköterskornas hälsa. Kunskapen om musikens inverkan på personer med demens kan 

öka användning av musik av sjuksköterskor. 

4.2 Metoddiskussion 

I litteraturstudie användes Polit och Beck (2017) nio steg som ansågs vara ett hjälpsamt arbetssätt att 

strukturera och underlätta arbetsprocessen. 

PubMed och CINAHL valdes som databaser för att genomföra sökningen av relevanta artiklarna inom 

området. Polit och Beck (2017) skriver att PubMed och CINAHL är de mest representativa databaser 

med respektive medicinsk och omvårdnadinriktning.  

De sökord som användes först var dementia, music och nurs*. Vid analys av artiklarna som framkom 

vid sökningen insågs att musik var en bredare begrepp som inkluderade music therapy och singing. 

Definition av musik omfattade både instrumental och vokalt ljud som gjorde möjligt att tilläga två 

nya sökord. Musikterapi används av musikterapeuter men sökordet inkluderades för att 

interventionen när deltagarna lyssnar på musiken kan betraktas som omvårdnadsåtgärd och 

implementeras av legitimerad sjuksköterska. Tillägg av musik therapy och singing gav variation och 

utökat antal träffar vid sökningen. En artikel söktes manuell men exkluderades senare vid 

kvalitetsgranskning. 

I inklusions- och exklusionskriterier begränsades sökningen i början med ett tidsspann från 2013–

2017. Detta resulterade i otillräckligt antal artiklar och tidsperiod expanderades till 2008–2018. Det 

kan ses som en svaghet då vetenskapligt bevis inte är nytillkommet. Åt andra sidan tyder det för behov 

av sammanfattning av vetenskapliga studier som var publicerade under längre period. Artiklarna som 

inkluderades omfattade personer med demens i ålder 18 och äldre. Detta kan ses som en styrka då 

alla vuxna med demens ingick i sökningen som bidrog till ett representativt resultat. Det valdes att 

genomföra sökningen av artiklarna skrivna på svenska och engelska som båda författarna behärskar. 

Detta ses inte som en svaghet därför att de flesta artiklarna i valda databaser skrivs på engelska. 

Tolkning av artiklarna skrivna på engelska kunde resultera i missförstånd eller fel översättning. För 

att undvika detta diskuterades artiklarna av författarna och användes elektroniska ordböcker till hjälp 

vid översättningen. Litteraturstudien syftade till att belysa hur musiken kan inverka på personer med 

demens.  I urval 2 observerades det att vissa artiklar använde musikinterventioner som inte kunde 

implementeras av legitimerad sjuksköterska eller på somatisk vård. Artiklarna som till exempel hade 

musikterapi med användning av musikinstrumenten eller live musik exkluderades. Detta gjordes för 

att anpassa musikinterventioner efter den legitimerad sjuksköterskans möjligheter samtidigt för att 

göra litteraturstudiens resultat representativ för både somatisk och kommunal vård. 

Litteraturstudien baserades på 11 artiklar. Det framkom att sju av de utvalda artiklarna var externa 

dubbletter och fyra av artiklarna framkom bara i CINAHL. Detta avgjorde val att redovisa 

databassökning först i PubMed. Det valdes sju artiklar från PubMed och fyra artiklar från CINAHL. 
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Presentation av databassökning först i CINAHL kunde resultera i missuppfattning att bara artiklarna 

från CINAHL användes. 

Samtliga artiklar består av nio kvantitativa och två kvalitativa som kvarstod efter kvalitetsgranskning. 

Användning av kvalitetsgranskningsmallar ses som en styrka då enligt Polit och Beck (2017) bidrar 

det till ökad trovärdighet. Genom att använda både kvantitativa och kvalitativa studier ökar även 

validiteten av resultaten (Polit och Beck 2017).   Artiklarnas geografiska område omfattar: Australien 

(n=1), Danmark och Norge (n=1), Japan (n=1), Kanada (n=1), Kina (n=2), USA (n=1), Sverige (n=3), 

Sydkorea (n=1). Genom att använda artiklarna från olika länder som omfattar Västvärlden och Asien 

ökas överförbarhet av litteraturstudiens resultat. Enligt Polit och Beck (2017) kan extern validitet eller 

generaliserbarheten av resultaten påverkas även av urval. En styrka i litteraturstudien är att deltagarna 

i nio av de elva artiklarna hade svår eller lindrig till svår grad av demens.  En positiv inverkan av 

musik framkom hos majoriteten av personer med högsta graden av demens. Detta medför en högre 

grad av generaliserbarhet av litteraturstudiens resultat på alla personer med olika grader av demens. 

Att alla deltagarna i artiklarna vårdades i kommunal vård kan ses som en svaghet då litteraturstudien 

planerade belysa musikens inverkan på personer med demens generellt. Dock anser författarna av 

litteraturstudien att detta inte påverkade resultat eftersom majoriteten av patienter som vårdas inom 

somatisk vård har kommunala insatser. 

4.3 Klinisk betydelse 

Musik och vårdarsång kan vara en resurs- och kostnadseffektiv omvårdnadsåtgärd för personer med 

demens. Kontinuerlig implementering av musik och vårdarsång inom kommunal och/eller somatisk 

vård kan främja hälsa hos både personen med demens och sjuksköterskan. 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

I litteraturstudiens framkom det att studier som belyste inverkan av vårdarsång på personer med 

demens och hälso- och sjukvårdspersonal gjordes inom Norden, mest i Sverige. Det borde vara 

intressant att studera det ur ett globalt perspektiv. Ett förslag till fortsatt forskning kan vara att 

genomföra studier med vårdarsång i andra länder.  

4.5. Slutsats 

Musiken visade sig ha en hälsofrämjande inverkan på personer med demens. Den bidrog till ökad 

fysisk förmåga, förbättrad kommunikation, förändring i beteendemässiga och psykiska symtom och 

ökat välmående. 
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Författare, årtal 
och land  

Syfte  Metod  Huvudresultat  

Chang, F.-Y., 

Huang, H.-C., 

Lin, K.-C., & 

Lin, L.-C.  

(2010). 

 

Kina 

Syftet var att studera 

effekten av ett 

musikprogram under 

lunchen på 

problembeteende hos 

äldre med demens på 

äldreboende. 

Metod: kvantitativ, 

kvasiexperimentell studie.                                                         

Urval:  avsiktligt.  

N=57. Personer med demens från 

ett äldreboende. 

Bortfall: 10 externa (17,54%),  

6 interna.                        

Datainsamlingsmetod: Cohen-

Mansfield Agitation Inventory 

(CMAI). 

 

 

Resultaten visade signifikant ökning av CMAI poäng (p = 0,04), 

fysisk- (p = 0,04) och verbal aggressivitet (p = 0,02) hos personer 

med demens under musikprogrammet. Det framkom att 

musikprogrammet hade betydande positiv inverkan på deltagarna 

en vecka efter genomförandet av musik interventioner då 

observerades minskning av fysisk- (p = 0,01) och verbal 

aggressivitet (p = 0,03).  
 

Götell, E., 

Brown, S. & 

Ekman, S.-L. 

(2009). 

                              

Sverige 

Syftet var att belysa 

verbalt uttryckta känslor 

och humör i 

kommunikationen mellan 

vårdgivare och personer 

med svår demens under 

morgonomvårdnaden. 

Metod: kvalitativ, 

innehållsanalys.                                              

Urval:  avsiktligt.  

N=9 personer med svår demens 

från ett särskildboende.  

N=5 sjuksköterskor.                                                                          

Bortfall: anges inte                      

Datainsamlingsmetod: 

Videoinspelning med observation 

på verbal kommunikation, 

känslor och humör hos deltagare. 

Resultaten visade att vid morgonomvårdnaden utan musik svarade 

personer med demens med svaga, monotona röster, ofullständiga 

korta meningar, låg verbalt deltagande i kommunikation och 

negativa emotionella uttryck. Bakgrundsmusik och vårdarsång 

förbättrade verbalt expressiviteten och ömsesidigheten i 

kommunikationen mellan personer med demens och hälso- och 

sjukvårdspersonal, vilket skapade en gemensam känsla av 

vitalitet. Positiva känslor förstärktes och aggressiviteten 

minskades. Bakgrundsmusik skapade ömsesidig känslan av 

lekfullhet medan vårdarsång förstärkte känslan av öppenhet och 

intimitet i interaktionen. Bakgrundsmusik och vårdarsång 

förbättrade förmågan att uttrycka positiva känslor och humör hos 

personer med svår demens. 
 
 



 
 

Författare, årtal 
och land  

Syfte  Metod  Huvudresultat  

Hammar, L.M., 

Emami, A., 

Engström, G. & 

Götell, E.  

(2011a).   

                                  

Sverige 

Syftet var att beskriva 

hur personer med 

demens och hälso- och 

sjukvårdspersonal 

uttrycker verbal och 

icke-verbal 

kommunikation och 

visar ögonkontakt vid 

påklädning under 

morgonomvårdnaden 

utan och med 

vårdarsång. 

Metod: kvalitativ, innehållsanalys.                                                  

Urval:   bekvämlighetsurval. 

Personer med demens från två 

äldreboenden, N=12.  

Hälso- och sjukvårdspersonal, 

N=12.      

Bortfall: personer med demens:  

0 externa (0%) och 2 interna.                                                     

Hälso- och sjukvårdspersonal: 2 

externa (16,67%) och 1 intern. 

Datainsamlingsmetod: 

Observation med videoinspelning  
 

Det framkom i resultaten att vårdarsång förbättrade kommunikation 

mellan personer med demens och hälso- och sjukvårdspersonal. Personer 

som fick omvårdnad med vårdarsång var mer fysisk aktiva, kompatibla, 

avslappnade och visade mer intresse till samarbete och kommunikation. I 

mindre utsträckning observerades motstånd och störande beteende. 

Personer med demens uppvisade välmående och frekvent ögonkontakt 

vid påklädning med vårdarsång till skillnad från omvårdnaden utan 

vårdarsång. 

Hammar, L.M, 

Emami, A., 

Götell, E. & 

Engström, G 

(2011b).   

                                      

Sverige 

Syftet var att beskriva 

känslomässiga uttryck 

och motstånd till vård 

hos personer med 

demens under 

morgonomvårdnad utan 

och med vårdarsång. 

Metod: kvantitativ, 

interventionsstudie.                                             

Urval: bekvämlighetsurval.  

N= 10 personer med måttlig 

demens från två äldreboende.     

Hälso- och sjukvårdspersonal: 

N=10.                                                               

Bortfall (personer med demens): 

externt bortfall anges inte,  

2 interna.                                                 

Datainsamlingsmetod: 

videoinspelning med Resistiveness 

to Care Scale (RTCS), Observed 

Emotion Rating Scale (OERS) 

Resultaten visade att deltagarnas uttryck av motståndsbeteende, som att 

dra sig undan, att greppa tag i föremål, att dra en extremitet mot kroppen 

reducerades signifikant under interventionssituationen. Motståndet 

mättes i relation till varaktighet samt intensitet.  

Medelvärde för intensitet av dra-sig-undan-beteendet var 49,3 sekunder 

med vårdarsång jämfört 148,8 sekunder utan intervention.  Medelvärde 

för intensitet av greppa-tag-i-föremål-beteendet var 32,7 sekunder med 

intervention jämfört med 81,3 sekunder utan det. Medelvärde för 

intensitet av dra-en-extremitet-mot-kroppen-beteendet minskades från 

78,5 till 30,8 sekunder. 

Medelvärde för varaktighet av nöje ökade (p=0,016) från 281,8 sekunder 

under kontrollperiod till 1387,5 sekunder vid användning av vårdarsång. 

Medelvärde för allmän vakenhet steg från 2010,2 sekunder till 2703,3 

sekunder under intervention som resulterade i p=0,042. Positivt uttryckta 

känslor så som nöje och allmän vakenhet, ökade signifikant under 

interventionen jämfört med vanlig morgonomvårdnaden. 
 



 
 

Författare, 
årtal och land  

Syfte  Metod  Huvudresultat  

Hicks-Moore, 

S.L. & 

Robinson, B.A. 

(2008).  

                                 

Canada 

Syftet var att studera 

effektiviteten av 

favoritmusik och hand 

massage för att minska 

agitation hos personer 

med mild till måttlig 

demens på 

särskildboenden. 

Metod: kvantitativ, experimentell 

studie.                                                 

Urval: bekvämlighetsurval och 

sedan slumpmässigt.  

N=41 personer med mild till 

måttlig demens och agiterat 

beteende från tre särskildboenden.                                                                   

Bortfall: 0 externa (0%),  

6 interna.                                                         

Datainsamlingsmetod: Cohen-

Mansfield Agitation Inventory 

(CMAI). 

 

 

 

Resultaten visade att kontrollgruppen hade höga poäng i aggressivitet 

under alla mätningstillfällen. Favoritmusik, hand massage och 

kombination av favoritmusik med hand massage minskade fysiskt icke-

aggressivt agiterande beteende och verbalt aggressivt beteende 

signifikant omedelbart efter interventioner och ett timmer efter avslutade 

interventioner. Medelvärde för fysisk icke aggressivt beteende 

reducerades från 1,92 till 0,37 direkt efter deltagarna hade lyssnat på 

musik. En timme efter avslutad intervention började 

medelvärdespoängen stiga till 0,39. Medelvärde för verbal aggressivitet 

minskades från 0,75 till 0,21 direkt efter intervention med favoritmusik 

och hade även förbättrad medelvärdespoängen 0,08 en timme senare. 
 

Johnson, L., 

Deatrick, E.J. 

& Oriel, K. 

(2012).     

                                   

USA 

Syftet var att studera 

effekten av musik på i 

träningsprogram hos äldre 

vuxna med demens. 

Metod: kvantitativ, cross-over 

studie.                                                              

Urval: Slumpmässigt obundet. 

N=15 personer med demens från 

dagvård för vuxna.                                                       

Bortfall: 3 externa (20%),  

0 interna.                                

Datainsamlingsmetod: 

videoinspelning med beräkning av 

deltagande i träning varje 30 

sekunder och ett talsystem.           

 

 

 

   

Resultat visade att användning av ålderspassad musik med tydligt beat 

och medium till snabbt tempo (60–80 slag per minut) ökar deltagande i 

fysisk aktivitet hos äldre personer med demens. Signifikant ökning av 

deltagande i fysisk aktivitet (p=0,028) vid träning med musik jämfört 

med träning utan musik. 



 
 

Författare, 
årtal och land  

Syfte  Metod  Huvudresultat  

Nair, B.K., 

Heim, C., 

Krishnan, C., 

D'Este, C., 

Marley, J. & 

Attia, J.  

(2011)     

                                   

Australia 

Syftet var att studera 

effekten av barockmusik 

på beteendestörningar hos 

personer med demens. 
 

Metod: kvantitativ, cross-over 

studie.                                                             

Urval: Slumpmässigt.  

N=75 Personer med demens från 

ett äldreboende.                                                    

Bortfall: anges inte                       

Datainsamlingsmetod: 

Sjuksköterskornas observationer 

med registrering av beteende hos 

personer med demens. 
 
 
 

Resultaten visade ökning av beteendestörningar under veckorna när 

barockmusiken spelades mellan klockan 15 och 19 jämfört med 

kontrollperioder. Det framkom 0,23 mer beteendemässiga episoder per 

vecka i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Förutom det 

observerades det fler beteendeförsämringar i eftermiddagsskiftet jämfört 

med kvällsskiftet.  

Park, H.                                    

(2010).     

                               

Sydkorea 

Syftet var att undersöka 

effekten av musik på 

smärta hos personer med 

demenssjukdom som bor i 

sitt hem. 

Metod: kvantitativ, kvasi-

experimentell studie.                                                                    

Urval:  bekvämlighetsurval.  

N=15 personer med 

demenssjukdom som bor i sitt 

hem.                                                                      

Bortfall:  anges inte                                                            

Datainsamlingsmetod: 

Assessment of Personal Music 

Preference (APMP),                                           

Modified Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory (M-CMAI), 

Modified Pain Assessment in the 

Dementing Elderly (M-PADE).     

 

 

 
                  

Medelvärde av poängen för smärta minskades signifikant (p < 0.05) från 

1,24 till 0,61 direkt efter deltagarna hade lyssnat på individuellt anpassad 

musik i 30 minuter. Ingen signifikant minskning av poängen för smärta 

observerades under period med musikinterventioner. 
  



 
 

Författare, 
årtal och land  

Syfte  Metod  Huvudresultat  

Ridder, H.-

M.O., Stige, B., 

Ovale, L.G. & 

Gold, C.  

(2013).  

                                       

Danmark och 

Norge 

Syftet var att studera 

effekten av individuellt 

anpassad musikterapi på 

agitation hos personer 

med måttlig till svår 

demens som bor på 

särskilt boende och att 

studera musikens effekt 

på psykofarmaka 

medicinering och 

livskvalitet. 

Metod: kvantitativ, randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), cross-

over studie.                                

Urval: Slumpmässigt.  

N=45 personer med demens från 

14 äldreboenden.                                            

Bortfall:  3 externa (6,66%),  

7 interna                                           

Datainsamlingsmetod:  

CMAI (mätning av agitation), 

ADRGL (mättning av livskvalitet), 

registrering av utskrivning av 

psykofarmaka i vecka 0 och vecka 

14.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resultat visade signifikant lindring av agitation i interventionsgruppen. 

Agitation blev lindrigare i musikgruppen  (-3,51) och ökade i 

kontrollgruppen (3,26) efter sex veckor med musikterapi. Skillnaden i -

6.77 mellan grupperna motsvarade medelstor effekt (0,50) vilken innebär 

musikens positiva inverkan på agitationslindring. Frekvensen av 

agitation hade ingen signifikant skillnad mellan intervention och 

kontrollgrupperna. Utskrivning av psykofarmaka ökade bara i 

kontrollgruppen som fick omvårdnad utan musik. Det observerades 

signifikant skillnad i utskrivningen av läkemedel. Det konstaterades en 

signifikant skillnad i utskrivningen av psykotropiska läkemedel mellan 

kontroll- och interventionsgrupperna (p=0,02) mellan interventions- och 

kontrollgruppen. 



 
 

Författare, 
årtal och land  

Syfte  Metod  Huvudresultat  

Sakamoto, M., 

Ando, H. & 

Tsutou, A 

(2013).  

                                          

Japan 

Syftet var att analysera 

långsiktiga och 

kortsiktiga effekter av 

individuellt anpassade 

musikinterventioner på 

BPSD hos personer med 

svår Alzheimer demens 

och att studera skillnaden 

mellan interaktiva och 

passiva inverkan av 

musikinterventioner. 

Metod: kvantitativ, randomiserad 

kontrollerad studie (RCT).                      

Urval: Slumpmässigt obundet. 

N=39 personer med Alzheimer 

svår demens från fyra 

äldreboenden och ett särskild 

boende.                                                  

Bortfall: 0 externa (0%), 0 interna 

Datainsamlingsmetod.                            

Kortsiktiga effekter utvärderades 

med: Autonom nervindex. Faces 

Scale. Videoinspellning och 

registrering av beräknat antal 

minuter av beteende som 

indikerade att deltagarna svarade 

på musikintervention i de passiva 

och interaktiva grupperna.  

Långsiktiga effekter utvärderades 

med:  Behavioral Pathology in 

Alzheimer's Disease (BEHAVE-

AD) Rating Scale 

 

. 

Kortsiktig effekt: Resultat visade parasympatiska systemet dominerade 

i både interaktiva och passiva musikgrupper under interventioner med 

musik. Det observerades en signifikant minskning av hjärtslagsantal per 

minut (p= <0,01) och förlängning av höga frekvenser (p= <0,01) i båda 

interventionsgrupper men med bäst resultat i den interaktiva gruppen. 

Emotionell status förbättrades i både interventionsgrupper med bäst 

resultat i den interaktiva gruppen. Humör förbättrades signifikant i både 

passiva (p < 0.01) och interaktiva musikgruppen (p < 0.01) jämfört med 

perioden före interventionen i respektive gruppen. 

Långsiktig effekt: Beteendemässiga och psykiska symtom minskades 

signifikant i två grupperna som hade musik interventioner i fem veckor. 

Musiken visade sig ha bättre inverkan i den interaktiva gruppen jämfört 

med passiva gruppen. 

Medelvärdespoäng för icke aggressiv- och aggressiv beteendet 

minskades signifikant (p=0,01) bara i den interaktiva musikgruppen efter 

fem veckor med interventioner.  

Medelvärde av ångestpoäng minskades mer (p=0.02) i den passiva 

musikgruppen jämfört med ( p=0.01) den interaktiva gruppen. 

Medelvärde för humörsvängningar minskades lika signifikant (p=0,02) i 

både passiva och interaktiva musikgruppen. 

Medelvärde för paranoidala vanföreställningar minskades signifikant 

(p=0,01) bara i den interaktiva musikgruppen. Dock återgick 

medelvärdespoäng för alla ovannämnda beteende till baslinjens nivå tre 

veckor senare som var visade också signifikant skillnad.  

Emotionell respons på musiken var signifikant längre bara i interaktiv 

gruppen. Medelvärde för deltagarnas respons på musik i interaktiva 

gruppen: 28,4 min i andra halvan av interventionen, 25,9 min  i första 

halvan av interventionen, signifikant skillnad inom gruppen (p= <0,05), 

signifikant skillnad jämfört med respektive perioder i kontrollgruppen (p= 

<0,05). 



 
 

Författare, 
årtal och land  

Syfte  Metod  Huvudresultat  

Sung, H.-C., 

Chang, A.M & 

Lee, W.-L.                                           

(2010)   

                                     

Kina 

Syftet var att utvärdera 

inverkan av individuellt 

anpassad musik på ångest 

hos äldre personer med 

demens från 

äldreboendet. 

Metod: kvantitativ, kvasi-

experimentell studie.                                                                    

Urval:   Slumpmässigt.  

N=53 personer med demens.                                                                      

Bortfall: 0 externs (0%), 1 intern.                                                          

Datainsamlingsmetod: Music 

Preference Survey (MPS), Rating 

Anxiety in Dementia (RAID) 

Resultaten visade statistisk signifikant minskning av ångest (p=0,001) 

hos personer med demens som lyssnade på individuellt anpassad musik. 

Medelvärde av ångestpoäng i experimentella gruppen minskades från 

10,93 till 8,93. Signifikant minskning av ångest observerades direkt efter 

flera veckors musikinterventioner hade avslutats.  

 


