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Sammanfattning:  
Musik som verktyg för att lindra oro och stress är en tilltalande omvårdnadsåtgärd då den kan 
anpassas direkt till individen. Den är utan biverkningar samt kostnadseffektiv.  
Syfte: Att undersöka effekten av musikåtgärder i omvårdnad av personer med 
demenssjukdom.  

Metod: Föreliggande studie är en litteraturstudie omfattande båda kvantitativa och kvalitativa 

studier från databaserna Web of Science, PubMed och CINAHL. 13 artiklar skrivna på 

engelska utgjorde resultatunderlaget. 

Resultat: Resultatet är baserat på empiriska studier varav tio stycken var kvantativa studier 

och två stycken var kvalitativa studier. Resultatet redovisas under sammanlagt fyra teman: 

Musik och minskning av agitation, Musik och förbättring av kognition, Musik och ökning av 

välbefinnande samt Musik och höjning av socialt engagemang.  

Slutsats: Musik som en omvårdnadsåtgärd av personer med demenssjukdom kan med fördel 

användas av sjuksköterskor som ett moment i den personcentrerade omvårdnaden, som 

underhållning samt som ett medel att knyta samman människor. 
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Abstract:  

The use of music as a tool to relieve anxiety and stress is an appealing measure of care as it 

can be customized directly toward the individual. It is without side-effects and it is cost-

effective.  

Aim: The aim of this study was to describe the influence of music on interventions in the 

daily care of persons with dementia.  

Method: The following study of literature spans both quantitative and qualitative studies from 

the databases Web of Science, PubMed and CINAHL. 13 articles that were written in English 

constitute the basis of data. 

Result: The result is based on empiric studies where ten were quantitative studies and two 

were qualitative studies. The result is presented in a total of four themes: Music and a 

decrease of agitation, Music and the improvement of cognition, Music and the rise increase of 

wellbeing and lastly Music and the increase of social commitment.  

Conclusion:  Music as an intervention in the daily care of persons with dementia can with 

favor be used by nurses as a step in the individualized care, as entertainment and also as a 

medium to bring people together. 
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INLEDNING 

Musik uppskattas av många och musikaliska preferenser är ofta personliga. Musik är flexibelt, 

ekonomiskt och det kan påverka sinnesbeskaffenheten. Musik finns i flera genrer och den kan 

påverka människors affektion. Författaren vill undersöka ämnet då det inom omvårdnad kan 

uppstå situationer där musik skulle kunna bidra till en trevligare upplevelse. 

 

BAKGRUND      

I Sverige finns det cirka 160 000 personer med en demenssjukdom och antalet beräknas öka 

kraftigt efter år 2020 på grund av den ökande äldre befolkningen (Socialstyrelsen, 2010). 

Mathillas, Lövheim och Gustavson (2011) visar i en studie att mängden personer med en 

demensdiagnos ökat mellan år 2000 till 2002 samt mellan år 2005 till 2007. Denna ökning 

ansågs bero på den växande äldre befolkningen. Basun (2013) menar att vart femte år 

fördubblas antalet personer över 65 år som har en demenssjukdom och ca hälften av personer 

över 90 år har insjuknat. 

      

Demenssjukdom  

World Health Organisation [WHO] (2015) definierar demenssjukdom som en process vilket 

omfattar en försämring i den kognitiva funktionen. Förändringen ska vara bortom det som 

förväntas vid ett normalt åldrande. Demenssjukdomar kan påverka bland annat minnet, 

förmågan att resonera, orienteringsförmågan, möjligheten att förstå, slutledningsförmågan, 

inlärningsförmågan, språket och omdöme medan individens medvetande är utan påverkan. 

Nedsättningen i den kognitiva förmågan följs ofta av förändringar i humöret, försämringar i 

det sociala beteendet samt nedsatt motivation.  

 

Edberg (2009) belyser att demenssjukdom är ett samlingsbegrepp för ett flertal olika 

sjukdomar som orsakar en kognitiv nedsättning. Beroende på vilken del av hjärnan som är 

skadad samt hur skadad den delen av hjärnan är kan demenssjukdom förekomma olika grader 

och variationer. De vanligaste demenssjukdomarna är de primärdegenerativa 

demenssjukdomarna såsom Alzheimers sjukdom [AD] och frontotemporallobsdemens [FTD]. 

Det finns även vaskulära -och sekundära demenssjukdomar. Ett förekommande symptom för 

samtliga demenssjukdomar är svårigheter att självständigt kunna utföra sina aktiviteter i det 
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dagliga livet [ADL]. Gräßel, Luttenberger och Schmiedeberg (2012) framhåller för att kunna 

bedöma ADL är Erlangen Test of Activities of Daily Living [E-ADL-testet] ett adekvat 

mätinstrument (Gräßel, Luttenberger och Schmiedeberg, 2012). 

 

Beteendemässiga och psykologiska symptom vid demenssjukdom 

Enligt Socialstyrelsen (2010) kartlägger beteendemässiga och psykologiska symptom vid 

demenssjukdom [BPSD] en rad oönskade beteenden som kan förekomma vid en 

demenssjukdom. Beteendet kan ta sig uttryck såsom skrik, aggressivitet, vandrande och 

rastlöshet samt psykologiska uttryck såsom oro, ångest, nedstämdhet och apati. Det är av vikt 

av att det vid en demenssjukdom görs en utredning av BPSD. Utredningen ska följas upp och 

utvärderas årligen utifrån sjukdomsprogression samt utifrån personen med 

demenssjukdomens situation. En studie av Balañá, Gobartt och Fernández (2010) påvisar att 

det finns en korrelation mellan BPSD och kognitiv svikt. Davidson et al. (2013) menar i en 

studie att kunskap om BPSD är en billig och en effektiv metod i omvårdnad som leder till en 

förbättrad livssituation för individen. 

 

Emeremni et al. (2013) lyfter fram Cohen-Mansfield Agitation Inventory [CMAI] som ett 

mätinstrument vilket används i syfte att påvisa BPSD. CMAI-kategorierna är aggressivitet, 

fysisk men icke- aggressivt beteende, verbal agitation samt gömning/hamstring. Dock kan det 

behövas olika bedömningsinstrument för att mäta BPSD. Empirical behavioral rating scale 

[E-BEHAVE-AD], Neurobehavioral rating scale [NBRS], och Neuropsychiatric interview 

[NPI] är instrument som är likvärdiga i sin uppskattning men som mäter olika sensibiliteter. 

Landreville och Pelletier (2007) har i en studie, som nyttjat CMAI, påvisat att en signifikant 

relation mellan olika nivåer av obehag varierar i relation till de specifika uttrycken av obehag. 

Genom att behandla de underliggande orsakerna kunde agitationsnivån minska. Studien fann 

att personer som är ledsna kan erhålla en tendens att vandra, medan individer som känner 

smärta kan ropa eller skrika för att uppmärksamma sina obehag. Ingen kausalitet mellan 

uttryck av aggression och obehag kunde konstateras. 
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Omvårdnad vid demenssjukdom 

WHO (2015) framhåller att omvårdnad kan underlätta vardagen för personer med en 

demenssjukdom, deras närstående samt vårdgivare. För att omvårdnaden ska fungera optimalt 

behövs en diagnos samt en identifiering och behandling av eventuella somatiska 

följdsjukdomar. Omvårdnaden av personer med demenssjukdom ska syfta till att förbättra det 

fysiska välbefinnandet, kognitionen, aktiviteten samt välmåendet.    

  

Personcentrerad omvårdnad 

Socialstyrelsen (2010) betonar att all vård och omsorg av personer med en demenssjukdom 

bör utgå̊ från ett personcentrerat förhållningssätt. Personcentrerad omvårdnad innebär ett 

fokus på individen och inte på sjukdomen, detta för att ta tillvara individens egna upplevelse 

av sin verklighet. Syftet med personcentrerad omvårdnad är att omvårdnaden och vårdmiljön 

ska utgå från personen med demenssjukdomsperspektiv. Personcentrerad omvårdnad kan öka 

integriteten, självständigheten och initiativförmågan. Den kan även bidra till att minska den 

farmakologiska behandlingen av eventuella sekundära sjukdomar. 

 

Enligt Edberg (2011) befinner sig en person med en demenssjukdom i underläge mot 

vårdgivaren och är därigenom också sårbar. Vårdgivaren bör därför vara medveten om att 

demenssjukdomen kan begränsa förmågan till att förstå mötet. Svårigheter kan uppstå bland 

annat i att tolka och förstå situationer och språk, förmågan att förmedla sig samt vid 

orientering och förflyttning. Dessa svårigheter i kombination med den sårbarheten som finns 

kan ge upphov till katastrofreaktioner där aggressivitet kan förekomma. Vårdgivaren bär det 

största ansvaret för att mötet blir en positiv upplevelse för personen med demenssjukdom. 

Med ett individuellt förhållningssätt kan vårdgivaren ta tillvara på personens unika 

personlighet, fysiska och psykiska hälsa. Genom att erbjuda den individuellt anpassade 

vården främjas den goda relationen samt förståelsen för individens verbala och icke verbala 

uttryck. 

 

Musik 

Personer med en demenssjukdom kan uppleva världen mer sensoriskt då de har en nedsatt 

förmåga till att kunna förstå sammanhanget i upplevelser. Detta innebär att individerna får en 
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ökad känslighet för olika sensoriska upplevelser och deras närmiljö bör anpassas efter detta. 

Närmiljön bör sträva efter att bli förstålig, bekväm och, om så är möjligt, även terapeutisk 

(Behrman, Chouliaras och Ebmeier, 2014). Himonides och Sergeant (2014) menar att musik 

är en tillgänglig metod att använda inom omvårdnaden. Det är ekonomiskt, enkelt, effektivt 

och utgör sällan kulturella, etiska eller juridiska problem. Musik är inte genusspecifik utan 

kan avnjutas av alla som uppskattar det (Himonides och Sergeant, 2014). 

 

Hjärnans tolkning och förståelse för musik finns huvudsakligen i temporalloberna. Det är 

dessa som uppfattar tonhöjd och rytmkryptering. Det finns även delar av hjärnan som 

uppfattar det musikaliska trots att den inte uppfattar verbal kommunikation (Fedorenko, 

Kanwisher, McDermott & Norman-Haignere, 2012). En studie av Ankri et al. (2015) 

framhåller att musik även stärker det episodiska minnet i att komma ihåg verbal text. Text i 

form av sång var enklare att komma ihåg jämfört med text i form av tal. Ökningen av 

minneskapacitet gällde både direkt efter en musikintervention men även vid ett senare tillfälle.  

 

För att kunna jämföra och värdera värdet av musikinterventioner kan Music in dementia 

asscement scales [MiDAS] användas. MiDAS beskriver olika kategorier på en visuell analog 

skala [VAS]. De olika områden som MiDAS mäter är intresse, gensvar, initiation, 

engagemang och njutning. De olika områdena används sedan för att kunna göra en analys av, 

samt utvärdera effekten av musik som en terapiform på personer med demenssjukdom 

(McDermott, Orrella & Ridder, 2015). 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskans arbete ska bedrivas i enhet med Svensk författningssamling [SFS], hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] och patientsäkerhetslagen (Sveriges riksdag, 2015). De krav som 

åligger sjukvården stadgas i 2 § HSL (SFS, 1982:763) och innebär att vården särskilt ska 

tillgodose patientens behov av trygghet i vården samt bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Svensk sjuksköterskeförening (2012) framhåller att 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är: att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. Sjuksköterskan ska bedriva omvårdnad 
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som respekterar mänskliga rättigheter samt tar hänsyn till människors olika värderingar, vanor 

och tro.  

 

Sjuksköterskans arbete innebär möten med personer med både kognitiv svikt och 

demenssjukdomar. Sjuksköterskan har ansvararet för planeringen av den individuella 

omvårdnaden utifrån enskilda bedömningar av personens situation (Edberg, 2009). 

Sjuksköterskan bär huvudansvaret för att utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom 

omvårdnad, ledning, forskning och utbildning (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

      

Problemformulering 

Oro, agitation och aggression kan försämra livskvaliteten för personer med demenssjukdom. 

Det kan ge upphov till svårigheter i det dagliga livet där situationer som personhygien, 

måltider samt anpassning till andra människor kan bli en utmaning. Musik som en 

omvårdnadsåtgärd utgör sällan problem eller biverkningar. Den är personcentrerad, enkel att 

använda och kostnadseffektiv. Det är därför av intresse att beskriva aktuell forskning  med 

målsättning att ge sjuksköterskor en fördjupad kunskap om musikens inverkan i omvårdnaden 

av personer med demenssjukdom. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva inverkan av musikåtgärder på det dagliga livet hos personer med 

demenssjukdom. 

 

Frågeställning 

Vilken inverkan kan musikåtgärder ha på det dagliga livet för personer med demenssjukdom? 
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METOD 

 

Design 

För att svara på ovanstående syfte samt besvara den tillhörande frågeställningen valdes en 

litteraturöversikt. Polit och Beck (2012) definierar litteraturöversikt som en metod för att 

studera och sammanställa utförd forskning inom ett område. En litteraturöversikt kan 

användas för att belysa ett aktuellt kunskapsläge inom ämnet. 

 

Urval av litteratur 

Genom sökningar i databaserna PubMed, CINAHL och Web of Science mellan datumen 

2015-09-19 till 2015-09-22, granskades forskningen i relation till syftet och 

frågeställningarna. Sammanlagt valdes 13 artiklar ut att ingå i föreliggande litteraturstudie. 

Tio valdes med fritextsökning (tabell 1-3), två valdes med MesH termer (tabell 4) och en 

valdes med CINAHL headings (tabell 5). Sökorden utgick från föreliggande studies syfte och 

frågeställning samt de valda inklusion -och exklusionskritierna. De artiklar som valdes till 

resultatet redovisas i artikelmatrisen (bilaga I).  

 

Inklusionskriterier 

Forskningen skulle beröra användandet av musik i omvårdnadssituationer, där fokus var på 

musikens inverkan på personer med demenssjukdom. Artiklarna skulle vara publicerade inom 

ett spann av 12 år samt vara peer-reviewed. Ingen geografisk särskiljning skedde i urvalet. 

Artiklarna fick vara av både kvantativ och kvalitativ ansats.  

 

Exklusionskriterier 

Då det förekom lingvistiska begränsningar valdes endast artiklar författade på engelska.  

 

Sökning med fritext 

Sökningar utfördes i samtliga databaser och sökorden kombinerades enligt presentation. Av 

sammanlagt n=13 artiklar valdes n=10 med fritextsökning.  
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Tabell 1. Fritextsökning i Web of Science 

Databas                           Web of Science 

Datum                             2015-09-19 

Inklusionskriterier        Upp till 12 år gamla, peer-reviewed. 

Exklusionskriterier       Endast Engelskspråkiga artiklar 

 

Sökord                    1. Nursing                                                 6. Cognitive 

                                 2. Intervention                                         7. Dementia 

                                 3. Therapy                                                8. Alzheimers 

                                 4. Music                                                   9. Behavior 

                                 5. Quality of life [QUAL]                       10. Agitation 

Sökord och 

Booliska Termer 

Antal träffar Lästa abstrakt Lästa artiklar Valda artiklar 

n=4 

Therapy AND 

Music AND 

Alzheimers 

953879 

2010 

187 

 

 

34 

 

 

8 

 

 

2 

Music AND 

Dementia AND 

Behaviour 

43430 

401 

147 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

0 

Nursing AND 

Music AND 

Alzheimers 

113105 

378 

100 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

1 

Music AND 

QUAL AND 

Cognitive 

43430 

491 

85 

 

 

4 

 

 

0 

 

 

0 

Nursing AND 

Intervention AND 

QUAL 

113105 

20587 

45 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

0 

Music AND  

QUAL AND 

Agitation 

43430 

491 

19 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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Tabell 2. Fritextsökning i PubMed 

Databas                           PubMed 

Datum                             2015-09-21 

Inklusionskriterier        Upp till 12 år gamla, peer-reviewed. 

Exklusionskriterier       Endast Engelskspråkiga artiklar 

 

Sökord                    1. Nursing                                                 6. Cognitive 

                                 2. Intervention                                         7. Dementia 

                                 3. Therapy                                                8. Alzheimers 

                                 4. Music                                                   9. Behavior 

                                 5. Quality of life [QUAL]                       10. Agitation 

Sökord och 

Booliska Termer 

Antal träffar Lästa abstrakt Lästa artiklar Valda artiklar 

n=5 

Music AND 

Dementia AND 

Agitation 

18484 

547 

76 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

Music AND 

Cognitive AND 

Alzheimers 

18484 

1701 

69 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Music AND 

Dementia AND 

Behaviour 

18484 

547 

53 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

0 

Music AND 

Dementia AND  

Care 

18484 

547 

17 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

2 
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Tabell 3. Fritextsökning i CINAHL 

Databas                           CINAHL 

Datum                             2015-09-21 

Inklusionskriterier        Upp till 12 år gamla, peer-reviewed, ”Find all my search terms” 

Exklusionskriterier       Endast Engelskspråkiga artiklar 

 

Sökord                    1. Nursing                                                 6. Cognitive 

                                 2. Intervention                                         7. Dementia 

                                 3. Therapy                                                8. Alzheimers 

                                 4. Music                                                   9. Behavior 

                                 5. Quality of life [QUAL]                       10. Agitation 

 

Sökord och 

Booliska Termer 

Antal träffar Lästa abstrakt Lästa artiklar Valda artiklar 

n=1 

Music AND 

Dementia AND 

Agitation 

1862 

398 

76 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

Music AND 

Cognitive AND 

Alzheimers 

18484 

1701 

114 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

Sökning med ämnesord  

Artiklar söktes även med hjälp av MesH – termer i PubMed samt CINAHL – headings i 

CINAHL. Artiklarna fick inte vara äldre än 12 år gamla, de skulle vara fulltext samt peer-

reviewed. Ur dessa sökningar valdes ytterligare tre stycken artiklar.  
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Tabell 4. Sökning med ämnesord i PubMed 
Databas                           PubMed 

Datum                             2015-09-22 

Inklusionskriterier        Upp till 12 år gamla, peer-reviewed, fulltext 

Exklusionskriterier       Endast Engelskspråkiga artiklar 

 

Ämnesord                1. Alzheimer Disease (MesH term) 

                                  2. Music Therapy (MesH term) 

Sökning Antal träffar Lästa abstrakt Lästa artiklar Valda artiklar 

n=2 

MesH termerna 

med subheading 

“Methods” 

 

 

34 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

1 

MesH termerna 

med subheading 

“Therapy” AND 

“Consciousness” 

AND “Music” 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Tabell 5. Sökning med ämnesord i CINAHL 

Databas                           CINAHL 

Datum                             2015-09-22 

Inklusionskriterier        Upp till 12 år gamla, peer-reviewed, fulltext 

Exklusionskriterier       Endast Engelskspråkiga artiklar 

 

Ämnesord                1. Alzheimer Disease (CINAHL heading) 

                                  2. Music Therapy (CINAHL heading) 

Sökning Antal träffar Lästa abstrakt Lästa artiklar Valda artiklar 

n=1 

CINAHL headings 46 8 5 1 
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Värdering av artiklarnas kvalitet 

Granskningsmallar för kvalitetsbedömning av kvalitativa- och kvantitativa ansatser 

tillhandahölls av Högskolan Dalarna. Mallarna var modifierade versioner av Willman, Stoltz, 

och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2008). De användes för värdering av 

artiklarnas kvalitet där hög kvalitet gav en uträkning på 80 till 100 procent. Medelkvalitet gav 

svar mellan 60 och 79 procent medan artiklar av låg kvalitet var under 60 procent.  

Artiklarna kontrollerades mot databasen Ulrichsweb för att försäkra att de var peer-reviewed. 

En artikelmatris (bilaga I) skapades i syfte att värdera och överblicka utvalda artiklar.  

 

Tillvägagångssätt 

Denna litteraturstudie har utförts av författaren i Borlänge 2015-09-19 till 2016-01-17. Detta 

inkluderar syfte, metod, sökning och val av vetenskapliga artiklar och underlag till ansatsen 

samt bearbetning och presentation av data med ingående diskussioner. 

 

Analys 

De artiklar som valdes kvalitetsgranskades och analyserades innan de sammanställdes till ett 

resultat samt en diskussion. Urskiljning och val av artiklarna skedde genom att granska titeln, 

om titeln motsvarade kriterierna lästes abstraktet. Ansågs abstraktet kunna svara till syftet och 

frågeställningarna lästes hela artikeln. Artiklarna sorterades därefter utifrån  olika teman för 

redovisning av resultatet. I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) utgick analysen i 

föreliggande studie från tolkningar av likheter och hierarkiska nivåer. 

 

Forskningsetiska aspekter 

I samklang med Forsberg och Wengström (2013) har samtliga valda artiklar i föreliggande 

studie godkänts av en etisk kommitté eller är granskade med noggrant övervägande. 

Resultatet presenteras så objektivt som möjligt utan medveten förvanskning av 

originalmaterialet. 

 

RESULTAT 

Resultatet är baserat på empiriska studier varav tio stycken hade kvantativ ansats och två hade 

kvalitativ ansats. Resultatet redovisas under sammanlagt fyra teman: Musik och minskning av 
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agitation, Musik och förbättring av kognition, Musik och ökning av välbefinnande samt 

Musik och höjning av socialt engagemang. Musikåtgärderna består av antingen individuell 

musikterapi eller gruppsessioner, vilka redovisas i artikelmatrisen. 

 

Musik och minskning av agitation 

Baker och Ledger (2006) utförde en musikterapi där musiken valdes med hänsyn till 

deltagarnas behov, förmågor, personlig bakgrund, och personliga preferenser. De beskrev en 

kort- och långtidseffekt av musikterapi. Resultatet belyste musikterapins positiva effekter i 

minskning av BPSD. En minskning av BPSD hos personer med AD förstärks av Ando, 

Sakamoto och Tsutou (2013) vars studie undersökte om en interaktiv musikåtgärd skulle 

vinna fördel över en passiv åtgärd. Individuellt anpassad musik valdes med anknytning till 

specifika minnen, tänkt att skapa en positiv känsla hos individen i en interaktiv grupp.  

 

Baker och Ledger (2006) menar att musikterapi enbart har en kortsiktig positiv påverkan på 

BPSD. Deltagare visade enbart små förbättringar i verbalt aggressivt beteende över tid. Det 

stärks av Ando, Sakamoto och Tsutou (2013) som belyser att den långsiktiga effekten uteblev. 

Deltagarna visade återigen en ökning av BPSD, redan efter tre veckor hos personer som 

deltog i den passiva gruppen. De individer som deltog i en aktiv grupp visade även de på en 

återgång i humörförändringen över tid, dock inte lika snabbt som hos den passiva gruppen. 

 

Cano et al. (2009) lyfter fram en minskning av agitation och BPSD hos personer med en 

demenssjukdom efter individuell musikterapi. Detta är i samklang med Gold et al. (2013) som 

finner en minskning av störande beteende. Hicks-Moore (2005) menar att musik kan ge 

positiva terapeutiska effekter under omvårdnadstillfällen samt som en omvårdnadsåtgärd, 

detta genom att minimera BPSD hos personer boendes på ett särskilt boende.  

 

Cano et. al. (2009) utförde en avslappnande rytmserie vilket hade en effekt på den affektiva 

komponenten hos individer. Hicks-Moore (2005) utförde musikåtgärder, vilket gick ut på att 

spela avslappnande musik vid kvällsmåltiden på ett särskilt boende för personer med 

demenssjukdom. Resultatet visade minskning av rastlöshet samt minskning i antal agiterade 

incidenter enligt CMAI. En minskning av agitation och BPSD visade även Gold, Ridder, 
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Stige och Qvale (2013) som genomförde musikåtgärder med ett arbetssätt att främja initiativ, 

engagemang, självuttryck, och samförstånd hos individer.  

 

Musik och förbättring av kognition 

Crutch, Hailstone, Omar och Warren (2010) visar att primärdegenerativa sjukdomar påverkar 

personens förmåga att identifiera olika aspekter av musik. Studien genomfördes på personer 

med tidigare framgångsrika karriärer inom musik, men som nu antingen hade diagnostiserats 

med AD eller FTD. Personer med AD kunde sjunga med nästintill perfekt gehör men hade 

problem med objektminnet. FTD påverkade individernas förmåga att känna igen känslor i 

olika musikstycken, framförallt negativa känslor medan objektminnet fungerade. 

Musikåtgärden baserades på ett igenkännande av välkända musikstycken, musikaliska 

attributer, musikaliska känslor, instrument och symboler.  

 

Ally et al. (2010) belyser att personer med AD minns texter i okända barnvisor bättre då de 

kommer i samband med musik. Hos friska individer påvisades ingen skillnad i minnet, vare 

sig med eller utan musikstimulans. Detta stöds i en senare studie av Ally et al. (2012) som 

betonar att ett generellt innehåll var lättare att minnas i sång än i texter som endast talades. I 

samband med ADL fick personalen sjunga eller tala om de aktiviteter som utfördes i ett 

bestämt rimschema. Texter valdes med enkla, icke-repeterade texter men med repetitiva 

melodier. Det positiva resultatet gällde för både personer med AD samt för de friska 

individerna i en kontrollgrupp. Förklaringen till att båda grupperna gav ett positivit resultat 

var att ett falsk igenkännande var högre hos de friska individerna. Det konkreta igenkännandet 

var lägre för personer med AD i jämförelser med de friska individerna.  

 

Cano et al. (2009) menar att musikterapi förändrar element av AD genom påverkan på 

kognitionen. Förklaringen till förändringen är musikens påverkan på den kognitiva 

komponenten genom stimulering av minneskodning som framkallar bilder och minnen. 

Arroyo-Anllo, Diaz och Gil (2013) påtalar att personer med AD som lyssnade till bekant 

musik visade en förstärkt kognition. Studien belyste aspekter av kognition som identitet, 

avsaknad av självuppfattning, affektivitet, kroppsrepresentation, blivande minne, 

introspektion och moraliskt övervägande. Studien jämförde individers relation till sång på 
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olika språk, likvärdiga i längd, trevnad, valens, musikalisk stil och rytm. En ökning i 

individers självmedvetenhet var en anledning till förbättringen.  

 

Musik och ökning av välbefinnande 

Cano et al. (2009) samt Gold et al. (2013) hävdar att deltagandet i musikinterventioner visade 

en signifikant förbättring i individers välbefinnande. Deras resultat stärks av McDermott, 

Orrella och Ridder (2015) som upplyste hur och varför personer med en demenssjukdom 

finner musik välgörande. Detta genom att utföra intervjuer med personer med en 

demenssjukdom, deras närstående, vårdpersonal samt musikterapeuter. Bevarandet av 

personliga sammanhang stärker att värdera vem man är och kan hjälpa individer bevara 

livskvalitet. Cohen-Mansfield et al. (2011) vidhåller att personliga attribut, miljö samt typ av 

stimuli påverkar upplevelsen av njutning och är indikatorer för välbefinnande i ett senare 

stadium av demenssjukdom. 

 

Cano et al. (2009) finner att den sensoriska komponenten kan utlösa smärtbehandling och 

enligt Hicks-Moore (2005) bör njutning som en omvårdnadsåtgärd uppmuntras på särskilda 

boenden. Detta framförallt under ADL men även under övriga tider då njutningen är en 

funktionell skicklighet som, för att kunna behålla förmågan, måste utövas. Ally et al. (2012) 

stödjer hypotesen av Hicks-Moore (2005) om att musik kan användas som en 

omvårdnadsåtgärd för att öka välbefinnande. Cohen-Mansfield et al. (2011) belyser att musik 

gav god effekt då de undersökte stimulans i relation till engagemang. Levande mänsklig 

kontakt, social stimulans, en levande hund, läsning, förändrande av olika objekt, uppgift med 

arbete, två olika personliga stimuli baserad på individens självuppfattning samt musik 

studerades i syfte att undersöka upplevd nivå av njutning. Ando et al. (2013) vidhåller att tre 

veckors musikterapisessioner visade en minskning i arbetsbördan hos vårdgivare.  

 

Musik och höjning av socialt engagemang 

I en studie av Cohen-Mansfield et al. (2014) har 25 olika typer av stimuli varit underlag för 

miljö, person samt stimuli-relaterat välbefinnande där åtgärden med musik ökade individers 

engagemang. Den mest potenta faktorn vara den mänskliga kontakten följd av personligt 

stimuli. Miljön och därigenom musik ökade nivån av engagemanget. Personliga attribut i 
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miljön visade en större ökning av engagemanget och även en ökad klarhet av individens 

talförmåga och menar att exponering till all stimuli är att föredra över inga stimuli. Cohen-

Mansfield et al. (2011) förklarar att miljöfaktorn visade en förbättring på engagemang och 

ljud på en moderat nivå som exempelvis musik i bakgrunden kan motverka en känsla av 

ensamhet (Cohen-Mansfield et al., 2011). Detta korrelerar med Dassa, Granot, Hai, Haimov 

och Ziv (2007) som utförde en musikåtgärd som innehöll sex stycken välkända sånger från år 

1964. Sångerna valdes för deras optimistiska rytm samt glada texter. Individer observerades 

både med och utan musikstimuli. Resultatet betonade musikens förbättring på individers 

sociala beteende. Positivt och socialt beteende förklarar Dassa et al. (2007) kan ses genom 

konverserande och leende mot andra personer. En signifikant ökning av dessa parametrar 

uppvisades med uppskattning av musik.  

 

McDermott et al. (2015) belyser att komponenter som Vem man är, Här och nu och 

Samhörighet har ett samband och att meningsfulla musikupplevelser resulterade i en känsla av 

samhörighet med andra. Musiken hade en positiv effekt på det sociala engagemanget. Detta 

stödjs av Chan et al. (2010) som hävdar att genom att vara engagerad i musikaliska aktiviteter 

kan personer känna stimulans i förbindelse med andra människor. 

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning av resultat 

Musik hade inverkan på minskning av agitation och BPSD, detta kunde mätas med CMAI. En 

långsiktig effekt av musikåtgärder på agitation och BPSD fanns dock inte. Förbättringar på 

kognition efter musikåtgärd samt en långsammare försämring i utvecklingen av 

kognitionssvikt kunde mätas med MMSE. Resultatet visar också på skillnader i kognitionen 

vid AD och FTD. Välbefinnandet hos personer med demenssjukdom förbättras. Belägg finns 

för att använda musik som en omvårdnadsåtgärd för ökning av välbefinnandet av personer 

med demenssjukdom. Socialt engagemang förstärks av musikåtgärder. Musik påverkar miljön 

och motverkar en känsla av ensamhet. Musik förstärker miljön och förklarar att det är på 

grund av musikens möjlighet att anta personliga attribut. 
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Resultatdiskussion 

Edberg och Skovdahl (2011) hävdar att musik, sång och dans är tekniker som genererar 

bekräftelse. De är metoder som kan stärka självkänsla, minska ångest samt förhindra ett 

tillbakadragande. Cohen-Mansfield et al. (2011) förstärker att bakgrundsmusik på en moderat 

nivå kan motverkar en känsla av ensamhet. McDermott et al. (2015) belyser att meningsfulla 

musikupplevelser resulterade i en känsla av samhörighet med andra. Författaren till 

föreliggande studie hävdar därför att musik som en omvårdnadsåtgärd kan motverka en känsla 

av ensamhet samt stärka individens bekräftelse. Musik skulle även kunna användas som en 

åtgärd för att förhindra den tillbakadragenhet som Edberg och Skovdahl (2011) påtalar. Om 

omvårdnad ska utföras i enlighet med WHO (2015) bör omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom syfta till att förbättra det fysiska välbefinnandet, kognitionen, aktiviteten 

samt välmåendet. Författaren till föreliggande studie menar att sjuksköterskor kan använda 

musik som en omvårdnadsåtgärd i större omfattning. Fördelar med musik som 

omvårdnadsåtgärd i det dagliga livet hos personer med demenssjukdom har visats inom både 

individuell terapi, gruppterapi, bakgrundsmusik och musik vid måltider samt vid användandet 

av musik vid ADL. 

 

Cohen-Mansfield et al. (2011) förklarar att personliga attribut, miljö samt typ av stimuli utgör 

en indikator för välbefinnande i ett senare stadium av demenssjukdom. McDermott et al. 

(2015) förklarar att genom att behålla personliga sammanhang, vilka hjälper att värdera 

personligheten, kan individer behålla välbefinnandet. Cano et al. (2009) menar att förmågan 

att kunna njuta måste underhållas för att bevaras som en färdighet. Författaren till 

föreliggande studie upplever att dessa faktorer korrelerar och att musik som en 

omvårdnadsåtgärd är välgörande. McDermott et al. (2015) och Cano et al. (2009) belyser att 

musikterapi bör ske regelbundet eftersom musik är en miljöfaktor och kan ingå i det 

personliga sammanhanget hos individen. 

 

Socialstyrelsen (2010) förklarar BPSD som oönskade symptom som kan ta sig uttryck såsom 

skrik, aggressivitet, vandrande och rastlöshet samt psykologiska uttryck som oro, ångest, 

nedstämdhet och apati. Balañá et al. (2010) påvisar att det finns en korrelation mellan BPSD 

och kognitiv svikt. Ankri et al. (2015) menar att text i form av sång är enklare att komma ihåg 
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jämfört med text i form av tal. Detta stärks av både Crutch et al. (2010) och även Ally et al. 

(2010) som menar att personer med AD minns texter i okända barnvisor bättre då de kommer 

i samband med musik. Författaren till föreliggande studie menar att med musik som en 

omvårdnadsåtgärd hjälper individer bevara kognition, detta kan även leda till en minskning av 

BPSD. Det finns anledning att använda musik som en åtgärd vid måltider då Hicks-Moore 

(2005) visade en minskning i BPSD hos personer med demenssjukdom i måltidssituationer. 

 

Både Edberg (2011) och Socialstyrelsen (2010) understryker vikten av den personcentrerade 

omvårdnaden av personer med en demenssjukdom. Författaren till föreliggande studie menar 

att genom enkel implementering av de musikåtgärder som Ally et al (2012) beskriver kan 

vården erbjuda även den personcentrerade omvårdnaden som både Edberg (2011) och 

Socialstyrelsen (2010) påtalar.  

 

Det personliga valet av musik är avgörande för individens anknytning till musikupplevelsen. 

Relevanta sångtexter når individen och gör situationer begripliga vid exempelvis ADL. Den 

mänskliga kontakten var det mest potenta bland de olika stimuli men musik fungerade som en 

förstärkning av miljön och kunde göras personlig. Dessa aspekter tyder på att musikaliska 

omvårdnadsåtgärder med en individuell anknytningspunkt ger resultat. 

 

 

Metoddiskussion 

Polit och Beck (2012) menar att en litteraturstudie lämpar sig för redovisning av både de 

kvantitativa och kvalitativa artiklar som användes i insamlingen. Författaren till föreliggande 

studie anser att ansatsen var ett passande val av metod för att för att studera och sammanställa 

ett aktuellt kunskapsläge om inverkan av musikintervention på det dagliga livet hos personer 

med demenssjukdom. Artiklarna som inkluderades i föreliggande studie hade hög- eller 

medelkvalitet i enlighet med kvalitetsgranskningsmallar av Willman, Stoltz, och Bahtsevani 

(2006) samt Forsberg och Wengström (2008). 

 

Valet av sökord samt valet av titlar och abstrakt för granskning har varit subjektivt vilket kan 

ha påverkat resultatet och graden av generaliserbarhet. Val av andra sökord och 

kombinationer kan ha gett andra artiklar i de olika databaserna. Vid sökningarna har vissa 
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träffar varit stora i förhållande till de abstrakt som blivit lästa vilken kan tala för att en annan 

sökmetod hade gett ett annat resultat. Dock har flera av artiklarna förekommit i flera databaser 

samt att samma träffar har förekommit från olika kombinationer av sökord varav författaren 

till föreliggande studie anser att valda sökord är försvarbart. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) omfattar extern validitet graden av generaliserbarhet. 

 

Intern validitet omfattar fördelning, behandling, bortfall och bedömning av underlaget. 

(Forsberg och Wengström, 2013). Val av artiklarna till föreliggande studie har begränsats till 

fulltext med anledning av studiens tidsaspekt, detta har lett till ett utfall av träffar. De valda 

artiklarna har varit upp till 12 år gamla vilket innebär att forskningen kan vara inaktuell, en 

begränsning på till exempel 6 år i sökningen hade kunnat ge ett annat resultat.  

En äldre artikel kan ha påverkat resultatet vid fördelning av resultatet. Författaren till 

föreliggande studie väljer ändå att inkludera artikeln då dess resultat går i linje med vad även 

nyare artiklar har funnit. Artikelns resultat upplevs som tillförlitligt till föreliggande studie. 

 

SLUTSATS 

Samtliga ansatser har påtalat de positiva effekterna av musik i olika situationer exempelvis 

musikens minskning på agitation och BPSD, musikens förbättring på kognition, musikens 

ökning av välbefinnande och dess höjning på socialt engagemang. Individuell musikterapi och 

musikåtgärder i grupp kan fungera som moment i ADL. Musik kan fungera som sällskap och 

musik kan även fungera som ett medel att knyta an till människor.  

Ämnet behöver fortsatt forskning och ett intressant ämne hade varit forskning som belyser 

skillnaden i upplevelse av musik som terapiform mellan äldre och äldre med en 

demenssjukdom. 

 

Studiens kliniska betydelse 

Musik är ett tillgängligt medel som har visat positiva effekter i omvårdnaden och små sånger 

kan hjälpa personer med en demenssjukdom minnas vardagliga moment. Musik kan användas 

för att motverka BPSD genom avslappning och avledning i besvärliga situationer. 

Bakgrundsmusik kan användas för att dämpa känslor av ensamhet och kan knyta samman 

människor i en social samhörighet.  
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Användningsområden för musikinterventioner kan omfatta ADL-situationer som orsakar 

besvär för personer med demenssjukdom. Detta genom inducering av avslappning samt 

skapande av ett engagemang i individers relation till känslan av närvaro. Musik skapade en 

trivsam miljö i samband med måltider och kan därför användas som en social 

anknytningsmodell. Den kan också användas som en metod för bevarande av kognition och 

välbefinnande. 

 

Musik kan med enkla medel anpassas till individen, den är icke-invasiv, har inga fysiska 

biverkningar samt är en ekonomisk försvarbar metod som även lättar bördan för 

omvårdnadspersonalen. Vart femte år fördubblas antalet personer över 65 år som har en 

demenssjukdom och ca hälften av personer över 90 år har insjuknat. Det kan därför vara av 

värde att implementera musik i den dagliga omvårdnaden av personer med en 

demenssjukdom.  
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Frustace, B.S., 
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M.K., & 

Simmons-

Stern, N.R.  

 

USA 

 

2012 

Music-Based 

Memory 

Enhancement 

in 

Alzheimer’s 

Disease: 

Promise and 

Limitations 

Att studera effekten av 

musik på minnet hos 

äldre personer med AD 

genom att göra 

kontexten i sånger 

relevanta för dagliga 

aktiviteter och att 

studera hur musikens 

kodning förändrar 

aspekter av det 

episodiska minnet 

Individuella musikåtgärder. 

40 studerade stimuli, 20 

sjungna samt 20 talade 

inspelningar upprepade 3 

gånger. En jämförande studie 

av 12 personer med AD mot 

17 friska äldre individer. 

Datapresentationen omfattar 

en tabell som visar 

medelvärdet av 

igenkänningsexakthet 

 

 

n=29 

 

 

Medelvärde 

igenkänningsexakthet 

i %. 

 

Tal:  

55% av friska individer 

jämfört med 28% av 

personer med AD. 

 

Musik:  

60% av friska individer 

jämfört med 33% av 

personer med AD 

Hög 

93% 
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Budson, A.E., 

& Simmons-

Stern, N.R.  

 

USA 

 

2010 

Music as a 

Memory 

Enhancer in 

Patients with 

Alzheimer’s 

Disease 

En uppskattning om 

musik kan underlätta ny 

inlärning av 

information i personer 

med AD  

Individuella musikåtgärder. 

80 sånger, en sång- och en 

talversion. En jämförande 

studie av 13 personer med 

AD mot 14 friska äldre 

individer. 

Datapresentationen omfattar 

en tabell som visar 

medelvärde av 

igenkänningsnoggrannhet. 

n=27 

 

 

Personer med AD visade 

en bättre 

igenkänningsnoggrannhet 

för texter som de sjöng 

mot texter som de talade 

medan friska individer 

visade ingen signifikant 

skillnad i jämförelsen 

Medel 

75% 
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Titel Syfte Design 

Datainsamling 

Analysmetod 

Deltagare 

 

 

Resultat Kvalitet 

Ando, H., 

Sakamoto, M., 

Tsutou, A.  

 

Japan 

 

2013 

 

Comparing 

the Effects of 

Different 

Individualized 

Music 

Interventions 

for Elderly 

Individuals 

with Severe 

Dementia 

Besvara en hypotes om 

att en interaktiv 

musikintervention 

skulle vinna fördelar i 

jämförelse med en noll-

musikintervention  

Individuella musikåtgärder 

samt musikåtgärd i grupp. 

En jämförande studie av tre 

grupper, en interaktiv- en 

passiv- och  en kontrollgrupp. 

Individuella val av musik 

eller passivt lyssnande. 

Datapresentation omfattar 

tabeller som visar 

korttidseffekten av 

musikinterventioner.  

n=39  Kvantitativt bevis för att 

musik som en 

intervention har en effekt 

på minskning av BPSD 

hos patienter med svår 

AD 

Resultaten omfattar den 

interaktiva och den 

passiva gruppen 

Hög 
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Resultat Kvalitet 

Arroyo-Anllo, 

A. M., Diaz, 
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2013 

Familiar 

Music as an 

Enhancer of 

Self-

Consciousness 

in Patients 

with 

Alzheimer’s 

Disease 

Att undersöka påverkan 

av familjär musik på 

självuppfattning hos 

personer med AD 

Individuella musikåtgärder. 

Effekten av stimulation med 

en familjär musik jämfördes 

med effekten av stimulation 

med okänd musik. En 

jämförande studie av 20 

personer med AD mot 20 i en 

kontrollgrupp.  

Datapresentation omfattar 

tabeller för aspekter av själv-

medvetenhet 

n=40 Personer med AD som 

lyssnade till musik som 

dom kände igen visade 

en förstärkt själv-

medvetenhet medan 

personer som 

stimulerades med musik 

som de inte kände sedan 

tidigare visade ingen 

förbättring 

Medel 

68% 
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Datainsamling 

Analysmetod 

Deltagare 

 

 

Resultat Kvalitet 

Baker, F. A., 

Ledger, A. J.  

 

Australia 

 

2006  

An 

Investigation 

of Long-

Term Effects 

of Group 

Music 

Therapy on 

Agitation 

Levels of 

People with 

Alzheimer’s 

Disease 

Undersöka 

långtidseffekten av 

musikterapi i grupp på 

agitation hos personer 

med AD som bor på 

särskilt boende 

Musikåtgärd i grupp. Icke-

slumpmässig design. 

Individuella mätningar av 

deltagarnas agitationsnivåer, 

26 personer fick musikterapi 

en gång i veckan och 

jämfördes mot 19 personer i 

en kontrollgrupp. 

Datapresentationen 

omfattar  tabeller som 

jämförde poäng i Choen-

Mansfield, Marx, Rosenthal 

kriterie 

n=45 Observation visar att 

musikterapi är en säker 

och andvändbar 

intervention för att 

minska befintligt 

agitationsbeteende 

medan de uppstår 

Hög 

86% 

 
  



 
 

 
 

 

Författare 

Land 
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Titel Syfte Design 

Datainsamling 

Analysmetod 

Deltagare 

 

 

Resultat Kvalitet 

Cano, M., M., 

Djabelkir, L., 

Guetin, S., 

Lecourt, E., 

Messaoudi, 

M., Olsen, a., 

L., Picot, 

Pommie, C., 

Portet, F., & 

Touchon, J.  

 

Frankrike 

 

2009 

Effects of 

music 

therapy on 

anxiety and 

depression in 

patients with 

Alzheimer’s 

type 

dementia: 

Randomised, 

controlled 

study 

Att studera effekten av 

en ny musikterapiteknik 

på ångest och 

depression hos patienter 

med en mild och 

måttlig AD 

Individuella musikåtgärder. 

Singel center, jämförande 

slumpmässig kontrollerad 

studie. En grupp individer 

fick veckosessioner av 

individuell receptiv 

musikterapi för avslappning 

som jämfördes mot en 

kontrollgrupp. Data 

presenteras i tabeller som 

visar personers nivåer av 

ångest och depression. 

n=30 Signifikant förbättring på 

ångest och depression 

observeras från v4 till 

v16 i studien samt att 

förbättringen noteras upp 

till 8 veckor efter 

interventionen.  

Hög 

89% 
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Titel Syfte Design 
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Analysmetod 

Deltagare 

 

 

Resultat Kvalitet 

Cohen-

Mansfield, J., 

Dakheed-Ali, 

M., Freedman, 

L.S., Marx, 

M.S., Murad, 

H.,  Thein, K.  

 

USA 

 

2011 

What Affects 

Pleasure in 

Persons with 

Advanced 

Stage 

Dementia 

 

 

 

 

Att studera effekten av 

olika stimuli på 

välbefinnandet hos 

personer med 

demenssjukdom i 

särskilt boende 

Individuella musikåtgärder. 

Stimuli från 9 kategorier 

inklusive musik mäts 25 ggr 

över 3 veckor med Lawton's 

modified behavior stream-

instrument. Data presenteras i 

tabeller som visar individens 

relation till stimuli 

n=193 

 

 

Välbefinnandet är en 

fungerande färdighet. 

Alla beprövade stimuli 

skapade välbefinnande 

hos de boende, analys 

visar att välbefinnandet 

är relaterad till en enskild 

kategori samt personliga 

faktorer så väl som 

miljömässiga 

Hög 

93% 

 
  



 
 

 
 

 

Författare 

Land 
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Titel Syfte Design 

Datainsamling 

Analysmetod 

Deltagare 

 

 

Resultat Kvalitet 

Cohen-

Mansfield, 

J., Dakheed-

Ali, M., 

Freedman, 

L.S., Marx, 

M.S., Murad, 

H.,  Thein, 

K.  

 

USA 

 

 

 

The 

Comprehensive 

Process Model 

of Engagement 

Studera hur miljö, 

person samt kategori av 

stimuli påverkar nivån 

av engagemang/motsats 

till apati hos personer 

med en demenssjukdom 

Individuella musikåtgärder. 

Mätning av personers 

engagemang på 25 olika 

stimuli genom observational 

measurement of engagement 

(OME). Data presenteras i 

tabeller som visar individens 

relation till stimuli 

 

n=193 Alla beprövade stimuli 

skapade engagemang hos 

de boende, en 

kombination av miljö, 

personliga attribut och 

kategorier av stimuli 

påverkar individen med 

en demenssjukdoms 

engagemang 

Hög 

82% 
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Land 
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Titel Syfte Design 

Datainsamling 

Analysmetod 

Deltagare 

 

 

Resultat Kvalitet 

Crutch, S.J., 

Hailstone, 

J.C., Omar, 

R., & 

Warren, J.d.  

 

England 

 

2010 

The Cognitive 

Organization 

of Music 

Knowledge: A 

Clinical 

Analysis 

Besvara hypotesen om 

att FTD skulle försvåra 

uttag av meningen från 

särskilda objekt medan 

AD skulle försvåra 

förståelse för auditory 

och visuella mönster 

Intervjuer. 

Studien om 5 stycken tester 

jämför kunskap om 

komposition, noter, 

emotioner, instrument och 

musiksymboler. En 

jämförande studie av en 

individ med FTD mot en 

individ med AD samt en 

kontrollgrupp av 6 st friska 

individer. 

Datapresentation 

omfattar  tabell över musik 

och kognition 

n=8 Kunskap om musik är 

fraktionerad och den 

sekundära kunskapen om 

musik är i viss mån mer 

potent än kunskap av en 

särskild musiksort 

Medel 

68% 

 



 
 

 
 

 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Design 

Datainsamling 

Analysmetod 

Deltagare 

 

 

Resultat Kvalitet 

Dassa, A., 

Granot, A., 

Hai, S., 

Haimov, I., 

& Ziv, N.  

 

Israel 

 

2007 

The effect of 

background 

Stimulative 

Music on 

Behavior in 

Alzheimer’s 

Patients 

Mätning av förbättrade 

positiva indikatorer och 

minskade negativa 

symptom av agitation 

genom att använda 

bakgrundsmusik 

Musikåtgärd i grupp. 

Singel-faktor in-subjekt 

design.  

Exponering till musik där 

beteende mäts i tre kategorier, 

positive, negative och neutral. 

Datapresentation omfattar två 

tabeller som visar jämförelser 

med och utan musik 

n=28 Musikens uttalade effekt 

syntes på en förbättring 

av socialt beteende. 

Musikinterventionen 

visade även en 

minskning av repetitivt 

agiterade beteende 

Medel 

75% 

 

  



 
 

 
 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Design 

Datainsamling 

Analysmetod 

Deltagare 

 

 

Resultat Kvalitet 

Gold, C., 

Ridder, H, 

M.-O., Stige, 

B., & Qvale, 

L.G.  

 

Norway 

 

2013 

Individual 

Music Therapy 

for Agitation 

in Dementia: 

An Exploraty 

Randomized 

Controlled 

Trial 

Undersöka effekten av 

individuell musikterapi 

på agitation hos 

personer med 

medium/svår demens 

som bor på särskilt 

boende 

Individuella musikåtgärder. 

Pragmatisk, dubbel, 

crossover, explorativ, 

slumpmässigt kontrollerad.  

En jämförelse av 12 sessioner 

med musikterapi mot en 

kontrollgrupp. Intervjuer för 

jämförelse av uppkomst av 

BPSD 

n=14 Sex veckor av 

musikterapi har visat en 

signifikant minskning av 

agitation och störande 

beteende 

Hög 

93% 

 

  



 
 

 
 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Design 

Datainsamling 

Analysmetod 

Deltagare 

 

 

Resultat Kvalitet 

Hicks-

Moore, S.L.  

 

Canada 

 

2005  

Relaxing 

Music at 

Mealtime in 

Nursing 

Homes: Effects 

on Agitated 

Patients with 

Dementia 

Besvara 

frågeställningen om 

musik vid 

kvällsmåltiden på 

särskilt boende 

reducerar incidenter av 

agiterade beteende hos 

personer med 

signifikant demens  

Musikåtgärd i grupp. 

Quasi-experimentell.  

En jämförelse av 2 veckor 

med musikinterventioner 

under måltider mot två veckor 

utan musik.  

Data presenteras i en tabell 

för mätning av incidenter av 

agitation 

n=33 Under de veckor som 

musik spelades vid 

måltider minskade antalet 

agiterande incidenter. 

Dessutom minskade 

rastlösheten och personer 

interagerade mer frekvent 

med varandra 

Hög 

93% 

 

 

  



 
 

 
 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte Design 

Datainsamling 

Analysmetod 

Deltagare 

 

 

Resultat Kvalitet 

McDermott, 

O., Orrella, 

M. & Ridder, 

H.M.  

 

USA 

 

(2015) 

The 

importance of 

music for 

people with 

dementia: the 

perspectives of 

people with 

dementia, 

family carers, 

staff and music 

therapists 

Söka djupare insikt i 

musikaliska 

erfarenheter hos 

personer med 

demenssjukdom samt 

undersöka musikens 

mening i deras liv 

Intervjuer.  

5st frågor till individen med 

demenssjukdom samt 

närstående och personal. Data 

presenteras i tabeller som 

visar en psykosocial modell 

av musik hos personer med 

demenssjukdom 

n=69 Meningsfulla 

musikupplevelser 

resulterade i känsla av 

samhörighet med andra. 

Komponenter som  Vem 

man är, Här och nu 

och  samhörighet har ett 

samband med varandra 

Hög 

86% 



 

 

 

BILAGA II   

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 
 

 

Fråga 
Ja Nej 

Motsvarar titeln studiens innehåll? 
  

2. 

Återger abstraktet studiens innehåll? 
  

3. 

Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik? 
  

4. 

Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte? 
  

5. 

Är studiens syfte tydligt formulerat? 
  

6. 

Är frågeställningarna tydligt formulerade? 
  

7. 

Är designen relevant utifrån syftet? 
  

8. 

Finns inklusionskriterier beskrivna? 
  

9. 

Är inklusionskriterierna relevanta? 
  

10. 

Finns exklusionkriterier beskrivna? 
  

11. 

Är exklusionskriterierna relevanta? 
  

12. 

Är urvalsmetoden beskriven? 
  

13. 

Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte? 
  

14. 

Finns populationen beskriven? 
  

15. 

Är populationen representativ för studiens syfte? 
  

16. 

Anges bortfallets storlek? 
  

17. 

Kan bortfallet accepteras? 
  

18. 

Anges var studien genomfördes? 
  

19. 

Anges när studien genomfördes? 
  

20. 

Anges hur datainsamlingen genomfördes? 
  

21. 

Anges vilka mätmetoder som användes? 
  



 
 

 
 

22. 

Beskrivs studiens huvudresultat? 
  

23. 

Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats? 
  

24. 

Besvaras studiens frågeställningar? 
  

25. 

Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet? 
  

26. 

Diskuterar författarna studiens interna validitet?? 
  

27. 

Diskuterar författarna studiens externa validitet? 
  

28. 

Diskuterar författarna studiens etiska aspekter 
  

29. 

Diskuterar författarna studiens kliniska värde? 
  

    

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008). 

  



 
 

 
 

Kvalitativa studier 
 

 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll? 
  

2 Återger abstraktet studiens innehåll? 
  

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte? 
  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat? 
  

6 Är den kvalitativa metoden beskriven? 
  

7 Är designen relevant utifrån syftet? 
  

8 Finns inklusionskriterier beskrivna? 
  

9 Är inklusionskriterierna relevanta? 
  

10 Finns exklusionkriterier beskrivna? 
  

11 Är exklusionskriterierna relevanta? 
  

12 Är urvalsmetoden beskriven? 
  

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte? 
  

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes? 
  

16 Anges när studien genomfördes? 
  

17 Anges vald datainsamlingsmetod? 
  

18 Är data systematiskt insamlade? 
  

19 Presenteras hur data analyserats? 
  

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna? 
  

21 Besvaras studiens syfte? 
  

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet? 
  

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter 
  



 
 

 
 

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde? 
  

Summa 
   

 
Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008). 


