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Abstrakt  
 
Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 20 000 människor varje år av någon 
demenssjukdom. Sjukdomen medför med tiden intellektuella, psykologiska, 
beteendemässiga och kroppsliga försämringar som kan medföra minskad 
initiativförmåga och lidande. Genom att möjliggöra för personer med 
demenssjukdom att delta i aktiviteter som exempelvis musik, kan försämringar 
motverkas då musik stimulerar både kognitiva och fysiska funktioner. 
Syfte: Syftet med litteratursammanställningen var att belysa musikens 
betydelse för personer med demenssjukdom. 
Metod: Litteratursammanställningen inkluderade tio kvalitativa studier som 
valts från databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Studierna har granskats 
och analyserats med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet av litteratursammanställningen visade att musik ökade 
livskvaliteten för personer med demenssjukdom och förbättrade interaktionen 
mellan dessa personer och vårdgivarna. Musik förbättrade även 
kommunikationen samt minskade beteendeförändringar. 
Konklusion: Resultatet visar på att musik fördelaktigt kan användas i 
demensvården för att främja välbefinnandet hos personer med demenssjukdom. 
Det finns emellertid ett behov av vidare forskning för att ytterligare kunna 
stödja fördelarna med musik i demensvården. 
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Abstract  
 
Background: Every year in Sweden nearly 20 000 people develop dementia. 
Dementia causes over time intellectual, psychological, behavioural and physical 
impairments which in turn can lead to decreased ability to take initiative and 
increased suffering. By providing people with dementia to participate in 
activities for instance music, impairments can be counteracted since music 
stimulate cognitive and physical functions. 
Aim: The aim is to illuminate the importance of music for people with 
dementia. 
Method: This litterature review include ten qualitative studies which were 
selected from the databases Cinahl, PubMed and PsycINFO. The chosen studies 
have been surveyed and analyzed with inspiration of a qualitative content 
analysis. 
Result: The result of the literature review showed that music increased quality 
of life for people with dementia and improved the interaction between patient 
and caregiver. Music also improved communication and reduced behavioral 
changes. 
Conclusion: Music can advantageously be used in dementa care in order to 
promote well-being for people with dementia. However, there is a need for 
further research to further support the benefits of music in dementia care. 
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Höstterminen 2014 
Självständigt arbete, 15 hp 
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 
Handledare: Ulf Isaksson, universitetslektor vid institutionen för omvårdnad 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ................................................................................. 1 
 
2. Metod ........................................................................................... 4 

2.1 Definitioner .................................................................................................... 4 
2.2 Sökmetoder .................................................................................................... 4 
2.3 Urval .............................................................................................................. 4 
2.4 Analysprocessen ............................................................................................ 5 
2.5 Forskningsetik ............................................................................................... 6 

 
3. Resultat ........................................................................................ 7 

3.1 Ökad livskvalitet ............................................................................................. 7 
3.1.1 Ökad glädje ............................................................................................... 7 
3.1.2 Framkallande av minnen ........................................................................ 8 
3.1.3 Ökad social samvaro ................................................................................ 9 
3.1.4 Ökad rörlighet .......................................................................................... 9 

3.2 Förbättrad kommunikation ......................................................................... 10 
3.2.1 Förbättrad verbal kommunikation ........................................................ 10 
3.2.2 Förbättrad icke-verbal kommunikation ............................................... 11 

3.3 Förbättrad interaktion ................................................................................. 12 
3.3.1 Ökad närvaro ......................................................................................... 12 
3.3.2 Förbättrat samspel ................................................................................ 13 

3.4 Minskade beteendeförändringar ................................................................. 13 
3.4.1 Minskad agitation .................................................................................. 14 
3.4.2 Minskad oro ........................................................................................... 14 

 
4. Diskussion ................................................................................... 15 

4.1 Resultatdiskussion ....................................................................................... 15 
4.2 Metoddiskussion ........................................................................................ 20 
4.3 Etiskdiskussion ........................................................................................... 22 
4.4 Konklusion .................................................................................................. 24 
4.5 Betydelse för omvårdnad ............................................................................. 25 

 
Referenslista .................................................................................. 26 
 
Bilaga 1  
 
Bilaga 2   
 
Bilaga 3 
 
 
 
 
 



Höstterminen 2014 
Självständigt arbete, 15 hp 
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 
Handledare: Ulf Isaksson, universitetslektor vid institutionen för omvårdnad 

1. Introduktion  

I Sverige uppskattas 150 000 personer vara diagnostiserade med en 
demenssjukdom och varje år insjuknar cirka 20 000 människor (Solomon, 
Kivipelto & Winblad 2007, 455). Demenssjukdom är en folksjukdom som främst 
förekommer i högre åldrar. Demens är ett samlingsnamn för olika tillstånd, där 
de gemensamma symtomen är en tydlig försämring av minnet och 
tankeförmågan. Sjukdomen medför med tiden betydande försämringar av 
intellektuella, psykologiska, beteendemässiga och kroppsliga funktioner. 
Exempel på intellektuella försämringar är nedsatt minne, språk och 
inlärningsförmåga och kroppsliga symtom kan förekomma som stelhet och 
inkontinens. Till detta tillkommer psykologiska försämringar som kan tas i 
uttryck som ångest, aggressivitet och förvirring medan beteendemässiga 
symtom kan visa sig som vandring och plockighet (Skog 2009, 19). 
Beteendestörningar kan enligt Solomon, Kivipelto och Winblad (2007, 472) 
medföra ett stort lidande för vårdtagaren och påverkar då livskvaliteten 
negativt. 
 
Mild, medelsvår och svår demens är tre faser som ofta beskriver sjukdomens 
utveckling. Vid mild demens har personerna sviktande minne, 
inlärningssvårigheter samt problemlösningssvårigheter. Språkförmågan 
försämras redan under den första fasen och uttrycks främst som svårigheter att 
finna rätt ord. Reaktioner som ångest, oro och irritation är en vanlig följd av 
upplevelsen av sviktande minne. I den medelsvåra fasen blir problematiken med 
tal, förståelse och närminne samt orientering till tid och rum allt mer påtaglig. 
Detta försvårar både de demenssjuka personernas deltagande i olika 
sammanhang, men även förmågan att klara sig på egen hand i vardagen. Under 
denna fas blir personerna allt mer osjälvständiga och behovet av vårdinsatser 
ökar. Svår demens är den sista fasen och personerna har tilltagande problem 
med språkförståelse och koncentration. Förmågan att sköta sin personliga 
hygien, klä sig och äta avtar eller försvinner helt. De kan även vara svåra att få 
kontakt med och den sjuke behöver omfattande hjälp och tillsyn med både vård 
och omsorg (Skog 2009, 26-27).
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Solomon, Kivipelto och Winblad (2007, 472) menar att trots att personer med 
demenssjukdom inte alltid kan uttrycka sina behov, betyder inte det att behoven 
försvunnit tillsammans med förmågorna de hade innan sjukdomsuppkomsten. 
Vården bör däremot vara individuellt anpassad utifrån den enskilde patientens 
behov. Socialstyrelsen (2010, 20) framhåller rekommendationer för 
omvårdnaden av personer med demenssjukdom och dessa hänsyftar till att ge 
en personcentrarad omvårdnad, vilket innebär att personen sätts i fokus istället 
för demenssjukdomen. Utgångspunkten i vården tas i den sjukes upplevelse av 
sin verklighet. Skog (2009, 74) menar att personer med demenssjukdom ofta 
har ett underläge i kommunikationen då dessa har svårare att förstå språket och 
en sämre förmåga att uttrycka sig. I mötet med dessa är det därför viktigt att 
försöka förstå hur de uppfattar omvärlden. 
 
I en studie av Edvardsson, Fethersonhaugh och Nay (2010) framkom det att alla 
deltagare, det vill säga vårdpersonal, anhöriga samt personer med 
demenssjukdom, tyckte att meningsfulla aktiviteter var en komponent i 
personcentrerad vård. Anhöriga och vårdpersonal beskrev att aktiviteter som 
var anpassade till den personliga förmågan kunde höja personernas självkänsla. 
Enligt Socialstyrelsen (2010, 28) leder demenssjukdom till en försämring av 
personernas förmågor, vilket resulterar i svårigheter att utföra dagliga göromål. 
Detta kan i sin tur leda till ökad passivitet och minskad initiativförmåga. Genom 
att möjliggöra för personer med demenssjukdom att delta i aktiviteter 
anpassade för individen kan detta motverkas. Aktiviteter som föreslås är bland 
annat utomhusvistelse, hushållsysslor, dans och musik. 
 
Socialstyrelsen (2010, 29) menar att individuellt anpassade aktiviter kan 
motverka passivitet och stärka självkänslan, stimulera sinnena, ge möjlighet till 
välbefinnande samt ge dagen en struktur och innehåll. I en studie av 
Edvardsson et al. (2014) framkom det att patienters kognitiva förmåga 
gynnades när de deltog i dagliga aktiviteter som exempelvis 
utomhuspromenader och sällskapsspel. Dessa personer erhöll även en högre 
livskvalitet än de som inte deltog i aktiviteterna. Målet med en god demensvård 
är enligt Skog (2009, 57) att personerna skall uppleva hög livskvalitet och 
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självkänsla. Aktiviteter i vård och omsorg har som avsikt att aktivera de äldre 
samt att skapa meningsfullhet i vardagen. Promenader, tittande på bilder eller 
lyssnande till musik är sysselsättningar som kan stimulera och tillvarata det 
friska hos individerna, vilket i sin tur kan påverka välbefinnandet positivt. 
 
I en studie av Humle et al. (2010) granskades en rad icke farmakologiska 
behandlingsmetoder för personer med demenssjukdom, bland annat massage, 
djurterapi, fysisk aktivitet och musik. Musik visade sig vara en fungerade metod 
för att minska både psykologiska och beteendemässiga symtom. Särkämö et al. 
(2013) fann i sin studie att tillämpning av musikaktiviteter i demenssvården var 
förenat med förbättrat humör, minne samt ökad livskvalitet hos personer med 
demenssjukdom. Enligt Skog (2009, 118-119) skapas en känsla av gemenskap 
mellan vårdare och personer med demenssjukdom när de tillsammans utövar 
sång, vilket även frambringas emellan de äldre. Musiken anses vara 
minnesstimulerande och därmed lindra förtvivlan och ensamhet. Att använda 
musik i demensvården syftar till att stimulera det som redan fungerar, locka till 
medvetenhet, se möjligheter i varje människa samt främja livskvaliteten hos 
dessa personer. 
 
Demens är en folksjukdom som varje år drabbar cirka 20 000 personer i 
Sverige. Gemensamma symtom för olika demenstillstånd är en tydlig 
försämring av minnet och tankeförmågan. Med tiden uppkommer försämringar 
av intellektuella, psykologiska, beteendemässiga samt kroppsliga funktioner. 
Sjukdomen kan medföra problem med att kunna uttrycka sina behov, vilket gör 
det viktigt att vården är personcentrerad och individanpassad. En del av 
personcentrerad vård är meningsfulla aktiviteter, vilket bland annat kan höja 
personernas självkänsla. Forskning visar att de som deltar i dagliga aktiviteter 
erhåller en högre livskvalitet än de som inte deltar. En aktivitet kan vara musik, 
då det stimulerar det som fungerar, lockar till medvetenhet samt främjar 
livskvaliteten hos personer med demenssjukdom. Den forskning som bedrivits 
har främst haft som fokus att lindra exempelvis beteendeförändringar. Det finns 
dock en kunskapslucka vad gäller en sammanställning av musikens betydelse 
för den som blivit drabbad av en demenssjukdom. Syftet med denna 
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litteratursammanställning är därför att belysa musikens betydelse för personer 
med demenssjukdom. 
 

2. Metod  

2.1 Definitioner  
Musik definieras i denna sammanställning som bakgrundsmusik, sång samt 
spelande på instrument. 

2.2 Sökmetoder  
Sökningar genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl, PsycINFO, Medline, 
Amed samt Scopus. De valda studierna togs från de tre förstnämnda 
databaserna ovan, detta för att de andra innehöll dubbletter av redan valda 
studier. I första hand har meshtermer, cinahlheadings och thesaurus använts. 
 
Begränsningar i sökningarna var nursing journals i PubMed samt peer-reviewed 
i Cinahl och PsycINFO. Nursing journals användes för att studierna skulle 
erhålla omvårdnadsfokus och peer-reviewed tillämpades för att endast finna 
artiklar där den vetenskapliga kvaliteten granskats. Komplettering med 
fritextsökningar gjordes i PubMed och PsycINFO då inte tillräckligt många 
relevanta artiklar hittats med ämnesord. De söktermer som användes var 
dementia, music therapy, music, singing, nursing care och qualitative research. 
Samtliga sökningar genomfördes med den booleska söktermen AND, detta för 
att finna de mest relevanta studierna relaterat till litteratursammanställningens 
syfte. Databassökningarna presenteras i tabell 1, bilaga 1. 

2.3 Urval  
Urvalet till litteratursammanställningen genomfördes utifrån följande 
inklusionskriterier, artiklarna skulle omfatta män och kvinnor med en 
diagnostiserad demenssjukdom och befinna sig på geriatrisk klinik, sjukhem, 
särskilt boende eller i eget boende samt vara peer-reviewed granskade. 
Exkluderande kriterier var artiklar publicerade på andra språk än svenska och 
engelska samt studier som omfattade personer i ett palliativt skede. Palliativ 
vård har enligt Socialstyrelsen (2013, 11) som syfte att förebygga och lindra 
lidande. Att inkludera personer med demenssjukdom i ett palliativt skede kunde 
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då komma att fokusera på ett område som vi inte valt att fördjupa oss i. 
Kvalitativa studier valdes för att få ta del av upplevelser och erfarenheter av hur 
personer med demenssjukdom kan påverkas av musik. Henricson och Billhult 
(2012, 130) beskriver att en kvalitativ design hänsyftar till att fördjupa sig i 
personers levda erfarenheter av ett fenomen. Tio artiklar valdes, vilka uppfyllde 
både inklusions- och exklusionskriterierna samt hade ett resultat som svarade 
på litteratursammanställningens syfte. 
 
Ett granskningsprotokoll beskrivet av Olsson och Sörensen (2011, 285) 
användes för att kvalitetsgranska de valda artiklarna (se tabell 1, bilaga 2). 
Författarna granskade samtliga artiklar på åtskilda håll och jämförde därefter 
dess utfall tillsammans, detta för att erhålla en hög tillförlitlighet. För att nå en 
hög vetenskaplig kvalitet på litteratursammanställningen användes endast de 
artiklar som bedömdes inneha medel eller hög kvalitet. Av de valda studierna 
bedömdes sex stycken inneha hög kvalitet och fyra stycken medel, därav kunde 
samtliga användas. Resultatet av kvalitetsgranskningen presenteras i tabell 1, 
bilaga 3. 

2.4 Analysprocessen  
Författarna läste artiklarna flertalet gånger på varsitt håll för att få en 
uppfattning om dess helhet som sedan tydliggjordes i en tabell (se tabell 1, 
bilaga 3). Samtliga studiers resultat sammanställdes därefter för att få en tydlig 
bild av innehållet. Ur sammanställningen lyfte författarna åtskilt ut de relevanta 
delarna som passade litteratursammanställningens syfte. En jämförelse gjordes 
sedan mellan samtliga artiklar för att finna likheter. Likheterna kodades, 
sammanställdes och abstraherades till tio underkategorier, exempelvis samspel 
och glädje. Dessa underkategorier abstraherades i sin tur till fyra kategorier. 
Friberg (2012, 127) beskriver ett analysarbete som att bryta ned en helhet till 
delar för att sedan bilda en ny helhet. Avsikten med nedbrytningen är att finna 
bärande utgångspunkter som är relevanta med hänsyn till syftet. De bärande 
utgångspunkterna sätts sedan samman och bildar den nya helheten. 
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2.5 Forskningsetik  
Forskningsetik kräver etiska överväganden, vilket innebär såväl reflektion kring 
vad egna tankar, ord och handlingar ger uttryck för men även förmågan att 
använda etiska principer då oförutsedda situationer kan uppkomma. Dessa 
överväganden görs både inför och under ett vetenskapligt arbete. 
Forskningsetiken syftar till att skydda människans grundläggande värde och 
rättigheter, vilket grundas på respekt. Respekt för människan skall 
upprätthållas oavsett om en person deltar i en studie eller inte (Kjellström 2012, 
70). Grunden för all forskningsetik är forskarens egna etiska ansvar, där 
reflektioner är en stor del av arbetet. Utöver det egna ansvaret styrs arbetet av 
regler och föreskrifter som måste följas. Helsingforsdeklarationen är ett 
dokument med etiska riktlinjer för forskare där bland annat forskarens 
kompetens och ingående kännedom till det aktuella området framhävs. Utifrån 
de etiska riktlinjerna i Helsingforsdeklarationen måste forskningen även ha en 
vetenskaplig hållbarhet, vilket innebär att den skall frambringa kunskap som är 
väl underbyggd. Den vinst som forskningen förväntas generera måste noga 
vägas mot risker och obehag för deltagarna i studien. En ansökning om 
etikprövning av forskning skall enligt lag prövas av regionala nämnder (WMA 
2013). 
 
Författarna har undersökt studierna till litteratursammanställningen utifrån 
etiska aspekter. I fem av studierna förde forskarna ett etiskt resonemang och 
samtliga tio studier har erhållit ett etiskt godkännande. I de studier där 
forskarna fört ett etiskt resonemang framkom det att deltagarna, det vill säga 
personer med demenssjukdom, närstående samt vårdpersonal informerades 
både skriftligt och muntligt om studiernas syfte. De deltagare som kunde, 
undertecknade ett skriftligt samtycke till deltagande. Forskarna erhöll 
samtycket genom fullmakt av närstående i de fall där deltagarna själva inte 
kunde ge sitt medgivande. I vissa studier framkom det även att forskarna 
informerade om att deltagandet var frivilligt, anonymitet garanterades samt att 
de när som helst kunde avsluta sitt deltagande. I några studier observerade 
forskarna kontinuerligt om vårdtagarna visade tecken på negativ påverkan av 
studien. 
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3. Resultat  

Kategori Underkategori 

Ökad livskvalitet Ökad glädje 

Framkallande av minnen 

Ökad social samvaro 

Ökad rörlighet 

Förbättrad kommunikation Förbättrad verbal kommunikation 

Förbättrad icke-verbal kommunikation 

Förbättrad interaktion Ökad närvaro 

Förbättrat samspel 

Minskade 

beteendeförändringar 

Minskad agitation 

Minskad oro 

 

3.1 Ökad livskvalitet  
Musik visade sig vara gynnsamt för välbefinnandet beträffande personer med 
demenssjukdom. De flesta vårdtagare njöt av musiken när den spelades vilket 
medförde känslomässiga reaktioner. Trots att många glömde musiken när den 
tystnat, visade det sig inte dämpa de känslomässiga fördelarna. För somliga 
vårdtagare var musiken en del av en bredare erfarenhet av social stimulans, 
glädje och njutning och visade på en förbättrad kompetens att utgöra 
ändamålsenliga rörelser. Musik ansågs även vara fördelaktigt för personer med 
långt gången demenssjukdom, den kunde bidra på ett litet med påtagligt sätt till 
deras livskvalitet. 

3.1.1 Ökad glädje  
Götell, Brown och Ekman (2000) noterade i en observationsstudie att musiken 
tycktes väcka intresse hos vårdtagare med demenssjukdom. De som i vanliga 
fall var allvarliga eller förvirrade log ofta under tiden de sjöng eller spelade på 
ett instrument. Att spela på ett instrument verkade frambringa glädje hos 
personerna med demenssjukdom. De vårdtagare som satt i sina stolar under 
aktiviteter med musik gungande i takt till musiken, rörde vid varandras armar 
och händer samt såg lyckliga ut. 
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I en intervjustudie av Sixsmith och Gibson (2007) kände många vårdtagare 
glädje av att skapa musik, sjunga eller dansa. Vårdgivarna i studien menade att 
musikaktiviteter resulterade i att vårdtagarna kände lycka och uttryckte sin 
glädje genom att le, skratta och sjunga. Götell, Brown och Ekman (2009) 
beskriver i en observationsstudie att humor, leklust och glädje frekvent 
uttrycktes när vårdtagarna sjöng med i musiken. Även Hammar et al. (2010) 
konstaterade i en studie med fokusgruppsintervjuer att personerna med 
demenssjukdom uttryckte en glädje genom att skratta och sjunga till musik. 
 
I en observationsstudie med kompletterande fokusgruppsintervjuer av Hammar 
et al. (2011b) beskrevs sång leda till en ömsesidig glädje som präglades av 
positiva känslor mellan vårdgivare och vårdtagare. Götell et al. (2012) fann i sin 
studie med fokusgruppsintervjuer att när vårdgivarna sjöng under förflyttningar 
frambringade detta positiva känslor för såväl vårdtagare som vårdgivare. 
Vårdtagarna fick en ökad koncentration och blev mer alerta samtidigt som de 
reagerade med mer glädje och entusiasm. 
 
Tuckett et al. (2014) konstaterade i en studie med fokusgruppsintervjuer att det 
fanns glädje och lycka bland vårdtagarna när musik spelats. De log, vickade på 
tårna, nickade med sina huvuden och utstrålade en glädje. McDermott, Orrell 
och Ridder (2014) noterade i en studie med fokusgruppsintervjuer att 
vårdtagarna vickade på tårna, klappade händerna, visslade, sjöng eller dansade 
när välkänd musik spelades. Effekten av musiken sågs stimulera vårdtagarna 
och ge dem energi vilket visade sig som ett förbättrat humör och en ökad 
vakenhet. Götell et al. (2012) konstaterade i en studie med 
fokusgruppsintervjuer även att de vårdtagare som hade en långt gången 
demenssjukdom såg ut att njuta av att sjunga eller bli sjungen för. 

3.1.2 Framkallande av minnen  
I en studie med individuella intervjuer av Sixsmith och Gibson (2007) noterades 
att musiken kunde stimulera minnen av tidigare händelser och att detta gav 
möjlighet att återuppleva positiva känslor från sitt liv. Den sociala dimensionen 
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av musik involverade ofta reminiscens, minnen väcktes till liv och låg sedan till 
grund för de konversationer vårdtagarna förde med andra. I studier med 
fokusgruppsintervjuer av McDermott, Orrell och Ridder (2014) och Tuckett et 
al. (2014) konstaterades musik som var kopplad till deras liv och historia 
frambringa gamla minnen. I Tuckett et al. (2014) studie med 
fokusgruppsintervjuer betonades musikens effekt på vårdtagarnas förmåga att 
väcka gamla minnen till liv. 

3.1.3 Ökad social samvaro  
McDermott, Orrell och Ridder (2014) konstaterade i en studie med 
fokusgruppsintervjuer att när vårdtagare tillsammans med andra spelade musik 
gavs möjlighet till social samvaro och en positiv upplevelse till livet. Musik 
ansågs av närstående och terapeuter underlätta mänsklig samhörighet. I direkt 
anslutning till en musikaktivitet tyckte vårdgivarna att vårdtagarna med 
demenssjukdom var mer sociala, vilket deras närstående värderade högt. 
Sixsmith och Gibson (2007) fann i sin studie med individuella intervjuer att 
musik var mentalt stimulerande vilket gynnade vårdtagarnas engagemang i 
vardagliga aktiviteter. Detta var särskilt tydligt hos de vårdtagare som vanligen 
var ouppmärksamma och oengagerade. Musiken sågs ge möjligheter att umgås 
med andra människor. Aktiviteter som innefattade musik sågs ha en betydande 
roll för den sociala interaktionen med andra. Även Tuckett et al.(2014) 
konstaterade i sin studie med fokusgruppsintervjuer att musikaktiviteter var 
något som bidrog till social samvaro. 

3.1.4 Ökad rörlighet  
Götell, Brown och Ekman (2003) fann i sin observationsstudie att vårdtagarnas 
hållning var mer upprätt, balansen stadigare och förflyttningarna smidigare när 
musik spelades. De rörde sig rytmiskt till musiken, vilket således resulterade i 
mindre stelhet och skakighet. När vårdtagarna utförde en uppgift till musiken 
visade de på ökad styrka och förmåga att använda sina händer. Deras rörelser 
blev mer kraftfulla och distinkta. Vårdtagarna utförde uppgifter med ökad 
beslutsamhet och energi. Följaktligen uttrycktes detta bland annat genom att de 
tvättade större delar av sin kropp än de gjorde utan musik och att kunde klä sig 
själva genom att undersöka hur man lättast kunde ta på sig klädesplaggen. 
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Götell et al. (2012) noterade i sin studie med fokusgruppsintervjuer att när 
vårdarna sjöng under förflyttningssituationer rörde sig vårdtagare och vårdare 
unisont, som följd av detta optimerades förflyttningarna och de förväntade 
rörelserna blev bättre under en längre tid. Vårdtagarna deltog i förflyttningarna 
på ett bättre sätt, vilket kunde ses genom att de rörde sig med mer styrka, mer 
upprätt hållning, förbättrad balans samt att mindre ansträngning verkade 
behövas. Sammantaget sågs dessa förbättringar resultera i ett minskat behov av 
stöd från vårdgivarna. 

3.2 Förbättrad kommunikation  
Musik främjade även kommunikationen mellan vårdpersonal och personer med 
demenssjukdom då den hade en viss kommunikativ och stimulerande effekt för 
personer med långt gången demenssjukdom. Vårdtagarna blev under 
musikterapi mer närvarande och situationsfokuserade, vilket bidrog till en 
ömsesidig kommunikation, något som även framhävde deras personligheter. 

3.2.1 Förbättrad verbal kommunikation  
Sixsmith och Gibson (2007) beskrev i sin studie med individuella intervjuer att 
musik gav personer med demenssjukdom möjligheter att interagera med andra i 
meningsfulla samtal. I Hammar et al. (2011b) observationsstudie med 
kompletterande fokusgruppsintervjuer föreslog vårdarna att det kunde vara 
fördelaktigt att sjunga eller visa instruktioner med hjälp av rörelser, vilket 
medförde att vårdtagarna blev mer adekvata i sitt tal och uttryck. 
 
Götell, Brown och Ekman (2000) konstaterade i en observationsstudie att 
musiken resulterade i att vårdtagare blev pratsamma och intresserade av att 
öppna upp konversationer med andra. I en observationsstudie av Götell, Brown 
och Ekman (2003) och en studie med fokugruppsintervjuer av Hammar et al. 
(2010) konstaterades att vårdtagarnas verbala respons var mer ändamålsenlig 
när musik spelades. Vissa vårdtagarna pratade i större omfattning, svarade med 
meningar istället för ord, kunde spontant börja tala eller sjunga samt svarade 
korrekt på uppmaningar. 
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I en observationsstudie av Götell, Brown och Ekman (2009) och en studie med 
fokusgruppsintervjuer av Götell et al. (2012) noterades en förbättrad förmåga 
att tala när musik spelades i morgonvårdssituationer hos vårdtagarna. De flesta 
vårdtagarna i studien gjord av Götell et al. (2012) deltog aktivt i den verbala 
kommunikationen genom att sjunga, nynna eller vissla med till musiken. 
Tuckett et al. (2014) fann i sin studie med fokusgruppsintervjuer att musiken 
influerade personer med demenssjukdom som vanligtvis inte pratar, dessa 
personer kunde spontant börja sjunga till musik. 

3.2.2 Förbättrad icke-verbal kommunikation  
Sixsmith och Gibson (2007) konstaterade i sin studie med individuella 
intervjuer att musiken i många fall förstärkte kommunikationen och 
interaktionen mellan personer med demenssjukdom och andra människor, 
detta genom icke-verbalt språk och beröring. I en observationsstudie av 
Hammar et al. (2011a) beskrevs kommunikationen under musiken till stor del 
som icke-verbal, instruktioner yttrades sig då som kroppsrörelser och 
ögonkontakt. Vårdarna i en observationsstudie med kompletterande 
fokusgruppsintervjuer av Hammar et al (2011b) upplevde att de gav mindre 
uppmaningar när de sjöng, trotts detta så väcktes kommunikation mellan dem 
och vårdtagarna. 
 
Götell et al. (2012) konstaterade i sin studie med fokusgruppsintervjuer att när 
vårdgivarna sjöng och samtidigt uteslöt verbal kommunikation förstod 
vårdtagarna trots detta vad som skedde. De beskrev även att nynnande tycktes 
vara ett tillfredsställande sätt att närma sig vårdtagarna, då personerna i fråga 
själva svarade med att nynna. I en obervationsstudie av Götell, Brown och 
Ekman (2003) fann de att sång kunde räcka som kommunikation för att 
vårdtagarna självmant skulle sätt sig, ställa sig upp, gå runt i rummet eller se sig 
själva i spegeln. Hammar et al. (2011a) noterade i sin observationsstudie att när 
vårdgivarna sjöng under morgonvårdsituationerna bjöds vårdtagarna in att vara 
delaktiga genom att vårdgivarna väntade in deras respons och sökte 
ögonkontakt med dem. 
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3.3 Förbättrad interaktion  
Musik gjorde vårdtagarna mer närvarande och de agerade mer ändamålsenligt. 
Koncentrationen förbättrades även hos vårdtagarna när vårdpersonalen sjöng 
och vårdpersonalen fann musiken som ett potentiellt sätt att interagera med 
personer med demenssjukdom vilket föranledde ett samspel mellan vårdgivare 
och vårdtagare. 

3.3.1 Ökad närvaro  
Hammar et al. (2010) konstaterade i sin studie med fokusgruppsintervjuer att 
när vårdgivarna sjöng var personerna med demenssjukdom mer närvarande och 
fokuserade. Några av vårdtagarna rättade vårdgivarna när de sjöng fel, andra 
avslutade sången om vårdaren glömt texten och somliga bad om att få höra en 
specifik sång. Vårdarna upplevde en ökad klarhet under samarbetet i 
vårdsituationerna. Hammar et al. (2011b) bekräftade i en observationsstudie 
med kompletterande fokusgruppsintervjuer att vårdtagarnas närvaro ökade i 
situationer med sång. Vårdgivarna förklarade att de inte behövde använda 
instruktioner i samma utsträckning som tidigare och att musiken hjälpte 
vårdtagarna att fokusera. Götell et al. (2012) fann i sin studie med 
fokusgruppsintervjuer att musik under förflyttningssituationer minskade 
behovet av information och uppmaningar. Det visade sig räcka med en gest från 
vårdgivarna för att vårdtagarna skulle förstå åt vilket håll de skulle förflytta sig. 
 
McDermott, Orrell och Ridder (2014) fann i sin studie med 
fokusgruppsintervjuer att musiken bidrog till ökad uppmärksamhet hos 
personer med demenssjukdom, främst de som vanligtvis vad mindre medvetna 
om sin omgivning. Götell, Brown och Ekman(2000) konstaterade i sin 
observationsstudie en förbättrad uppmärksamhet hos vårdtagarna, vilket 
yttrade sig när välkända sånger sjöngs. Götell, Brown och Ekman (2003) 
uppmärksammade i sin observationsstudie att vårdtagarna blev sensoriskt 
medvetna på ett annorlunda sätt med musik, vilket kunde urskiljas genom att de 
tittade runt i rummet och uppmärksammade detaljer samt ofta upprätthöll 
ögonkontakt med vårdgivarna. Den ökade medvetenheten sågs leda till en 
förbättrad förståelse och förmåga att utföra uppgifter. Detta framträddes 
exempelvis när vårdtagarna sträckte sig efter en handduk eller vred på och av 
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vattenkranen. Vårdtagarna kunde tillika använda föremål på egen hand 
exempelvis tvätta sig själva samt plocka upp föremål från golvet. Den ökade 
medvetenheten bekräftas i en observationsstudie av Hammar et al. (2011a) där 
vårdtagarna aktivt försökte klä sig själva när vårdgivarna höll fram kläderna. 
Götell, Brown och Ekman (2009) fann i sin observationsstudie att vårdtagarnas 
ökade medvetenhet under sång även bidrog till ett förbättrat samspel. 

3.3.2 Förbättrat samspel  
Götell, Brown och Ekman (2003) fann i sin observationsstudie att musik bidrog 
till en ökad ömsesidighet i interaktionen mellan vårdtagare och vårdgivare 
under morgonvårdsituationer. I en senare studie av Götell, Brown och Ekman 
(2009) konstaterades i sin observationsstudie att det icke-verbala samspelet 
varade under en längre period när musik hade spelats. 
 
I en studie med fokusgruppsintervjuer av Hammar et al. (2010) beskrev 
vårdarna musik som ett instrument för att samarbeta med personer med 
demenssjukdom. Vårdtagarna ansågs med musikterapi vara mer 
samarbetsvilliga, vilket således resulterade i ett minskat behov av instruktioner 
och uppmaningar. Sången sågs därmed sammanföra alla delar av 
morgonskötseln, vilket bekräftar vad Götell, Brown och Ekman (2009) 
konstaterade i sin observationsstudie. 
 
I en observationsstudie av Hammar et al. (2011a) visade många vårdtagare på 
en ökad följsamhet i sina rörelser när musik spelades. Götell et al. (2012) fann i 
sin studie med fokusgruppsintervjuer att både vårdgivarna och vårdtagarna 
förflyttade sig rytmiskt till musiken, vilket förbättrade samspelet. 

3.4 Minskade beteendeförändringar  
Musiken blev en aktivitet för vårdtagarna som minskade vandring, förvirring 
och oro. Närstående till vårdtagarna ansåg att musiken gav dem något positivt 
för stunden vilket observerades genom ansiktsuttryck, humör och beteenden. 
Vårdtagarna var avslappnade under det att musik spelades för dem. 
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3.4.1 Minskad agitation  
Många vårdgivare i McDermott, Orrell och Ridder (2014) studie med 
fokusgruppsintervjuer identifierade att musik minskade agitationsnivåerna hos 
personer med demenssjukdom, vilket hade fördelaktiga effekter för personerna 
och andra runt om dem. Götell, Brown Ekman (2003) noterade i sin 
observationsstudie att vårdtagarna varken slog, nöp eller knuffade vårdgivarna 
under morgonvårdsituationen när musik spelades, vilket kunde förekomma 
utan musik. I en senare observationsstudie av Götell, Brown och Ekman (2009) 
konstaterades att musik genomsyrade positiva känslor under 
morgonvårdsituationen och ingen av vårdtagarna uttryckte aggressivitet mot 
vårdgivaren. Götell et al. (2012) konstaterade i sin studie med 
fokusgruppsintervjuer att ingen av vårdtagarna reagerade med agitation under 
det att förflyttningar skedde med hjälp av musik, vilket vanligen kunde 
uppkomma utan. Hammar et al. (2010) fann i sin studie med 
fokusgruppsintervjuer att vårdtagarna inte försökte motsätta sig hjälp vilket var 
vanligt när de skulle få hjälp med att borsta sina tänder. 
 

3.4.2 Minskad oro  
I en studie med fokusgruppsintervjuer av Tuckett et al. (2014) beskrivs musik 
inneha en lugnande effekt på personer med demenssjukdom. Effekten av 
musiken visade sig genom att en av vårdtagarna slutade gråta, en annan slutade 
ropa och en tredje slutade vandra och kunde därmed sitta still längre stunder än 
tidigare. När personalen sjöng tystnade skrik från en av vårdtagarna och en 
annan som vanligtvis skrek vid toalettassistans visade inte känslor av obehag. 
McDermott, Orrell och Ridder (2014) fann i sin studie med 
fokusgruppsintervjuer att många vårdtagare blev rastlösa under 
eftermiddagarna, musiken sågs då frambringa en avslappnande effekt. Götell, 
Brown och Ekman (2009) konstaterade i sin observationsstudie att även talet 
influerades av en avslappnad och lugn ton under tiden vårdpersonalen sjöng. 
Götell et al. (2012) fann i sin studie med fokusgruppsintervjuer att musik var 
effektiv vid förflyttningar då ingen vårdtagare uttryckte rädsla för att falla, vilket 
de ofta visade utan musik. Enligt en studie med fokusgruppsintervjuer av 
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Hammar et al. (2010) kunde musiken skapa ett lugn och en trygghet för 
personerna med demenssjukdom. 
 

4. Diskussion  

Syftet med denna litteratursammanställning var att belysa musikens betydelse 
för personer med demenssjukdom. Resultatet visar på en förbättrad hälsa hos 
dessa personer, detta utifrån en ökad livskvalitet, förbättrad kommunikation 
och interaktion samt minskade beteendeförändringar. 

4.1 Resultatdiskussion  
I resultatet av litteratursammanställningen framkom det att musik kan öka 
livskvaliteten för personer med demenssjukdom. En slutsats som kan dras 
utifrån litteratursammanställningens resultat är att en ökad livskvalitet kan leda 
till en förbättrad upplevelse av hälsa. Antonovsky (2005, 38-45) menar i sin 
hälsoteori att ett salutogent perspektiv bland annat innebär att klargöra var en 
människa befinner sig på ett kontinuum från hälsa till ohälsa. Vidare menar han 
att uteslutande fokusering på en sjukdoms etiologi inte skall förekomma utan 
istället fokusera på människans hela historia. Begreppet KASAM innebär känsla 
av sammanhang, vilket kan erhållas genom att göra tillvaron begriplig, 
hanterbar och meningsfull. Detta innefattar exempelvis förmågan att bedöma 
verkligheten, hur människan klarar av att möta förväntningar samt den 
upplevelse individen har av livets innehåll. Enligt Antonovsky är KASAM 
kärnan i det salutogena perspektivet och därmed en mycket viktig faktor för 
upprätthållande av hälsa samt rörelser mot hälsa. Utifrån denna teori kan en  
slutsats dras om att det är betydelsefullt att arbeta med dessa områden för att 
främja känslan av sammanhang och understödja livskvaliteten för personer med 
demenssjukdom. 
 
Denna litteratursammanställnings resultat visade på att musiken kan inneha en 
betydande roll för den sociala samvaron för personer med demenssjukdom, 
detta genom aktiviteter influerade av musik. Personernas engagemang i 
vardagliga aktiviteter ansågs förbättras av musiken och därmed frambringa 
positiva upplevelser i livet. Tillika förbättrades humöret med musik, glädjen 
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uttrycktes exempelvis genom att vårdtagarna klappade händerna, dansade och 
sjöng med till musiken. I resultatet framkom även att musiken främjade 
förmågan att väcka gamla minnen till liv hos personer med demenssjukdom, 
vilket kunde ge möjlighet att återuppleva positiva känslor från sitt liv. Musik 
hade dessutom effekt på rörelser hos personer med demenssjukdom. Med hjälp 
av musiken kunde de röra sig smidigare, något som bland annat kunde 
underlätta förflyttningar då stelhet och skakningar reducerades. Ovanstående 
del av litteratursammanställningens resultat kan bekräftas med en studie av 
Särkemö et al. (2013) där det framkom att regelbundna musikaktiviteter 
effektivt förbättrade humöret och minnet samt var förenat med ökad 
livskvalitet. Även en studie av Wall och Duffy (2010) bekräftar de ovannämnda 
delarna av litteratursammanställningens resultat. I den studien framkom att 
glädjen att sjunga, spela instrument, röra sig till musik eller dela minnen 
relaterade till musik kan hjälpa en individ att tillgodose dennes behov av 
självförverkligande och mening med livet. En slutsats som kan dras utifrån 
litteratursammanställninges resultat är att ovannämnda komponenter är 
betydelsefulla för välbefinnandet. Musiken skulle därmed fördelaktigt kunna 
användas i demensvården då den kan frambringa minnen och glädje hos 
personer med demenssjukdom, vilket följaktligen skulle kunna stärka 
upplevelsen av meningsfullhet. Enligt Antonovsky (2005, 45) teori är 
meningsfullhet en motivationskomponent som innefattar betydelsefulla 
områden i livet för individen i fråga. Dessa områden kan i sin tur bidra till 
engagemang och därmed betraktas som viktiga. I litteratursammanställningens 
resultat framkom det även att tanke- och språkförmågan samt den sociala 
samvaron kunde främjas med musik. Musik kan utifrån 
litteratursammanställningens resultat med stor sannolikhet bidra till känsla av 
gemenskap och välbefinnande. Hanterbarhet är en komponent i KASAM, som 
Antonovsky (2005, 45) beskriver som upplevelsen av tillgängliga resurser, vilka 
kan användas som ett hjälpmedel för att möta de krav som individen ställs inför. 
Dessa resurser kan vara under egen kontroll, men även kontrolleras av andra, 
och den främjade förmågan till tanke, språk och social samvaro kan kopplas till 
Antonovskys resonemang kring hanterbarhet. Musik kan ses som en resurs för 
personer med demenssjukdom, detta för att kunna hantera situationer som 
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vanligtvis kan vara problematiska. Sådan situation skulle exempelvis kunna 
vara samtal med andra människor. 
 
I litteratursammanställningens resultat framkom det att musik förbättrade den 
kommunikativa förmågan hos personer med demenssjukdom. Den verbala 
responsen från vårdtagarna var mer ändamålsenlig vilket gav möjligheter att 
interagera i samtal med andra. Tillika framkom det att det icke verbala språket 
förbättrades och därmed förstärktes den kommunikativa interaktionen med 
andra människor. Musiken bidrog även till en ömsesidig interaktion mellan 
vårdtagare och vårdgivare. Personerna med demenssjukdom upplevdes mer 
närvarande och fokuserade på uppgifter när musik användes som ett verktyg i 
vården. I Wall och Duffy (2010) studie framkom ett ökat personligt engagemang 
hos personer med demenssjukdom under musikterapi, vilket resulterade i 
förbättrad kommunikation. I en studie av Gerdner (2005) observerades en 
vårdtagare samtala med medboende när musik spelades vilket denne vanligtvis 
inte gjorde. Detta styrker litteratursammanställnigens resultat vad gäller en 
förbättrad kommunikativ förmåga. Tomaino (2013) fann i sin studie att 
deltagarnas minne förbättrades av musiken vilket även uppmärksammades 
genom att personerna kunde minnas sångtexter och melodier. Tillika kunde 
förmågan att minnas enskilda ord förbättras vilket följaktligen resulterade i en 
mer ändamålsenlig tillämpning av orden i ett sammanhang. En slutsats som kan 
dras utifrån litteratursammanställningens resultat är att om personer med 
demenssjukdoms kommunikativa förmåga kan främjas med hjälp av musik så 
kan deras behov tillgodoses på ett bättre sätt. Detta med avseende på 
individernas förbättrade förmåga att föra meningsfulla samtal i sociala 
sammanhang samt att det lättare kan förmedla sina behov kommunikativt, 
vilket kan kopplas till Antonovskys (2005, 45) resonemang kring 
meningsfullhet. En annan slutsats som kan dras utifrån resultatet av 
litteratursammanställningen är att en ökad medvetenhet och en förbättrad 
förståelse främjar möjlighet till delaktighet i interaktionen med andra 
människor. Att vara delaktig i en situation anser författarna främja autonomin 
och en känsla av sammanhang vilka kan vara komponenter för en framgångsrik 
och ömsesidig interaktion mellan personer med demenssjukdom och andra. 
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I resultatet av litteratursammanställningen framkom det att musik hade en 
fördelaktig inverkan på aggression och oro hos personer med demenssjukdom. 
Musiken ansågs minska agitationsnivåerna och de flesta individer uttryckte 
ingen aggressivitet när musik användes i vården. Det framkom även att musiken 
minskade oro och kunde därmed skapa en trygghet för dem. I en studie av 
Skingley och Vella-Burrow (2010) framkom det att användningen av musik i 
demensvården medförde mindre agiterande beteenden. Även i en studie av Lin 
et al. (2011) sågs en statistiskt signifikant miskning av agiterat beteende hos 
personer med demenssjukdom när gruppinterventioner med musik 
genomfördes. Tomaino (2013) fann i sin studie att musikterapi kunde minska 
oro hos individer med mild eller medel demenssjukdom. Tillika sågs minskade 
nivåer av agitation hos personer med demenssjukdom. En slutsats som kan dras 
utifrån litteratursammanställningens resultat är att musik kan vara 
meningsfullt att använda med avseende att reducera agitation och oro hos 
personer med demenssjukdom. Vi anser att upplevelser av ilska varken främjar 
välbefinnandet eller optimerar förutsättningarna att tillgodose personernas 
behov på ett tillfredsställande sätt och att personer som har svårigheter att tolka 
och förstå omvärlden möjligen uppvisar en ökad oro och förvirring. Om 
musiken då kan användas som ett verktyg med avseende att minska dessa 
upplevelser bör den möjliggöra att omvärlden ter sig mer begriplig för dessa 
personer. Begriplighet innebär enligt Antonovsky (2005, 44) teori en stabil 
kognitiv förmåga att bedöma verkligheten, vilket förklaras som att upplevelsen 
av stimuli är begriplig. Dock anser vi att man bör medvetandegöra att musiken 
inte enbart reducerar oro och agitation hos personer med demenssjukdom utan 
att den även skulle kunna föranleda ökad stress och irritabilitet för individerna. 
 
Sammantaget visar litteratursammanställningens resultat på att musik kan 
spela en betydande roll för personer med demenssjukdom. Däremot kan 
allmänna slutsatser inte dras om att musik förmedlar positiva effekter för alla. 
En slutsats som kan dras utifrån littertursammanställningens resultat är att 
musiken har många fördelar, men att resultatet inte tar hänsyn till subjektiva 
upplevelser och att dessa många gånger skiljer sig åt. Följaktligen anser vi att för 



 

19 
Höstterminen 2014 
Självständigt arbete, 15 hp 
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 
Handledare: Ulf Isaksson, universitetslektor vid institutionen för omvårdnad 

att kunna optimera de positiva effekterna av musik bör den anpassas till varje 
enskild individ. Hos en vårdtagare i en studie av Ragneskog at al. (2001) 
framkom ingen effekt av musiken, trots att individen tidigare i livet varit förtjust 
i musik. En annan person i samma studie var agiterad under en hel 
musikintervention medan samma person vid ett senare tillfälle var lugn under 
en del av interventionen. I en studie av Gerdner (2005) uttryckte två vårdgivare 
och en närstående ett bekymmer när en medpatient visade på irritation när 
musik spelades i rummet. I Ragneskog et al. (2001) studie var operetter det 
bästa valet av musik hos en vårdtagare när syftet var att minska oro, även 
klassisk lugn musik och stimulerande rytmisk musik verkade minska oron hos 
denna individ. I jämförelse hade detta musikval inte samma positiva effekt hos 
en annan vårdtagare då denne flertalet gånger blev eller förblev irriterad och 
agiterad. Denna vårdtagares oro tycktes däremot minska när barnvisor 
spelades. I en studie av Chavin (2002) bekräftades betydelsen av 
individanpassad musik då en av studiens deltagare log och skrattade när en viss 
musik spelades och uttryckte med stark röst sitt missnöje när en annan typ av 
musik framfördes. Trots litteratursammanställningens resultat bekräftar 
ovanstående studier vår åsikt gällande att alla människor inte påverkas positivt 
av musik utan att hänsyn till individuella upplevelser måste ges. Musiken bör 
därför vara vald och anpassad till den individ som skall lyssna på eller utöva 
musiken. Användning av musik i demensvården kan kopplas till såväl ålder och 
etnicitet som genus och klass. Ålder kan inneha en viss betydelse för eventuella 
effekter av musiken, detta då många äldre personer inte känner igen den musik 
som yngre generationer spelar. Detta skulle därför kunna resultera i oönskade 
effekter, exempelvis ökad oro och förvirring. Liknande resonemang lyfts 
angående etnicitet då olika folkslag med avseende på språk och kultur möjligtvis 
inte lyssnar på samma typ av musik. Vidare bör varken genus eller klass bör 
påverka vilken musik personer uppskattar, detta för att upplevelsen av musik 
snarare är kopplad till en subjektivitet. Som exempel anser vi att inga bestämda 
skillnader och likheter bör kunna finnas mellan individer som är kvinna eller 
man, fattig eller rik. Med detta resonemang anser vi att ovanstående aspekter 
inte är av stor vikt för musikens betydelse för personer med demenssjukdom då 
den subjektiva upplevelsen är kärnan i musikens eventuella effekter. 
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4.2 Metoddiskussion  
Författarna har valt att utgå från studier med kvalitativ ansats, detta med 
anledning av att få ta del av upplevelser och erfarenheter av musik i 
demensvården. Författarna anser att det var fördelaktigt då detta fokuserar på 
det som är unikt i ett fenomen, vilket överensstämmer med syftet för 
litteratursammanställningen. Olsson och Sörensen (2011 54, 106) påpekar att 
syftet med kvalitativa studier är att undersöka hur ett fenomen är beskaffat och 
erhålla kategorier, modeller eller beskrivningar som bäst skildrar ett fenomen 
eller sammanhang. I forskning med kvalitativ design går informationen på 
djupet och inbegriper ofta ett stort antal variabler på ett litet antal indvider. 
Författarna till litteratursammanställningen anser att det kan föreligga en 
nackdel när forskning grundar sig på ett litet antal individer då detta 
problematiserar möjligheten att dra generella slutsatser. 
 
Majoriteten av litteratursökningarna utfördes med ämnesord, exempelvis 
MESH-termer i PubMed, detta för att enklare finna studier som svarade på 
syftet. Författarna kompletterade med fritextsökningar eftersom inte tillräckligt 
många studier erhölls med enbart ämnesord. Willman, Stoltz och Bahtsevani 
(2011, 69, 75) menar att många studier har tilldelats ämnesord för att underlätta 
sökningarna och därmed undvika irrelevanta studier. Vidare menar de att en 
fritextsökning inkluderar alla referenser som någonstans innehåller de sökta 
orden, oavsett om det är relevant eller inte för den rådande sökningen. De anser 
att sökningar som endast baseras på fritext troligtvis resulterar i en ohanterbar 
stor mängd artiklar. Författarna av litteratursammanställningen upplevde inte 
en ohanterbar mängd studier vid fritextsökningarna, detta anser de förmodligen 
grundas sig i ett litet antal forskning i ämnet. Fritextsökningarna anses istället 
vara ett komplement då studier som tidigare inte hittats påträffades. 
 
Litteratursammanställningens författare anser att begränsningarna peer-
reviewed och Nursing Journals i sökningarna var av betydelse för att 
säkerhetsställa ett fokus på omvårdnad samt för att öka tillförlitligheten i 
studierna. Enligt Olsson och Sörensen (2011, 73) innebär peer-review att 
vetenskapliga tidskrifter har granskat av personer insatta i ämnet och är 
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neutrala i förhållande till författarna. Författarna av litteratursamman-
ställningen nyttjade den booelska sökoperatorn AND för att resultaten av 
sökningarna skulle avgränsas till studier som alla inkluderade de valda 
sökorden, vilket ansågs vara relevant för att med större sannolikhet finna 
studier som svarade på syftet. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 73) menar 
att AND i sökningar begränsar området och därför bör användas när olika 
sökord önskas kombineras. 
 
Valet av artiklar baserades på tidigare nämnda inklusions- och exklusions-
kriterier. Exkludering av personer i ett palliativt skede beslutades med 
anledning att litteratursammanställningen skulle erhålla ett alltför brett 
spektrum och därmed minska möjligheten till överförbarhet. Wallengren och 
Henricson (2012, 488) betonar att överförbarheten bör diskuteras angående 
möjligheten att överföra resultatet till andra sammanhang. Artiklar skrivna på 
andra språk än svenska och engelska exkluderades med anledning av 
författarnas otillräckliga språkkunskaper. I ett tidigt skede uppmärksammades 
ett litet antal studier i ämnet, därför inkluderades samtliga relevanta studier 
oberoende av publiceringsårtal. 
 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 44-45) anser att kvalitetsgranskning av 
studiers texter är nödvändigt för att möjliggöra ett ställningstagande kring hur 
studien passar till det tänkta syftet. Det granskningsprotokoll som användes vid 
kvalitetsgranskningen innehöll enligt författarna av litteratursamman-
ställningen såväl fördelar som nackdelar. Fördelarna ansågs vara ett väl 
fungerade tillvägagångssätt för granskningen samt att det tydligt framgick hur 
bedömningens resultat skulle beräknas. En nackdel ansågs vara att somliga 
studier saknade viktiga delar, exempelvis ett tydlig abstrakt eller syfte – trots 
detta kunde studien tilldelas hög kvalitet då resterande punkter erhöll höga 
poäng. Ytterligare nackdel var att författarna tidigare inte genomfört en sådan 
granskning, vilket bidrog till svårigheter att avgöra trovärdigheten i 
bedömningen. Forsberg och Wengström (2013, 115-116) betonar att värdet av en 
litteratursammanställning är beroende av hur väl granskaren identifierar och 
bedömer värdet av relevanta studier. De studier som tilldelades medel kvalitet 
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valdes ut till litteratursammanställningen av dess författare med motivering att 
de gränsade till hög kvalitet samt att dess resultat bedömdes vara betydelsefullt 
för det slutliga resultatet. Nackdelen med att inkludera studier med lägre 
kvalitet ansåg författarna vara att tillförlitligheten och möjligheten till 
överförbarhet reduceras. Författarna anser att detta undvikits då innehållet 
noga granskats. 
 
Att läsa studierna och sammanfatta dess resultat på varsitt håll anser författarna 
vara fördelaktigt då detta ökade tillförlitligheten för litteratursamman-
ställningen. En gemensam tolkning kunde riskera att relevanta delar förbisågs. 
Ofördelaktigt med att delvis arbeta åtskilt var att det var tidskrävande och att de 
bristande språkkunskaperna kan ha påverkat tolkningen av resultatet då 
översättningarna trots lexikon kan ha tolkats felaktigt. Trots detta anser 
författarna att tolkningens trovärdighet stärktes då jämförelsen mellan 
studierna utfördes gemensamt och resultatet av kodningen var enhälligt. 
Wallengren och Henricson (2012, 490) betonar att författarna gemensamt skall 
granska studierna för att stärka validiteten, reliabiliteten samt trovärdigheten. 
 
En svaghet i studien är att sju av tio studier i resultatet är från ett svenskt 
kontext. Detta kan eventuellt påverka överförbarheten till andra internationella 
kontext. Emellertid så anser vi att förhållandena internationellt av detta 
fenomen inte skiljer sig signifikant från ett svenskt vilket gör att överförbarhet 
till liknande kontext internationellt bör var god. De olika 
datainsamlingmetoderna i de valda studierna var också olika, observationer, 
fokusgrupper och individuella intervjuer. Det här kan ha påverkat resultatet 
men vi ser det mer som en styrka att vi har använt oss av olika metoder som 
ändå visar på samma resultat. 

4.3 Etiskdiskussion  
Ett etiskt ansvar för litteratursammaställningen anser författarna har tagits 
eftersom de granskat om studierna erhållit etiskt godkännande samt om 
eventuella etiska resonemang förts. Endast i fem av de tio valda studierna sågs 
ett etiskt resonemang, vilket med fördel hade setts förekomma i samtliga 
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studier. Begränsad forskning i ämnet medförde dock att författarna inte kunde 
utesluta dessa. 
 
Etiska diskussioner kring studien har förts mellan författarna detta för att 
personer med demenssjukdom och den brist på självbestämmande som kan 
förekomma kan föranleda etiska konflikter. Hänsyn har främst tagits till att de 
inte har samma möjligheter till autonomi och därmed försvårar ett medgivande 
till deltagande i studier. Kjellström (2012, 72) menar att autonomiprincipen 
innebär att människan har rätten att bestämma över sina egna liv. Kravet på 
informantens medgivande styrks utifrån denna princip eftersom det är ett 
villkor för att människor självständigt skall kunna fatta beslut. 
 
Endast i en av de valda studierna framgår det att forskarna kontinuerligt har 
observerat deltagarna med begränsad autonomi med avseende att upptäcka 
obehag/illvilja till deltagande. Detta hade författarna av 
litteratursammanställningen önskat att forskarna i samtliga studier genomfört 
för att försäkra sig om att personer med begränsad autonomi skyddas mot 
obehag. Kjellström (2012, 84) menar att om deltagande i en studie på något sätt 
skulle påverka individen negativt exempelvis genom att denne uppvisar obehag, 
måste datainsamlingen avbrytas. Trots bristande medgivande direkt från 
personerna med demenssjukdom samt otillräckliga observationer om 
deltagarna påverkas negativt har författarna av litteratursammanställningen 
vägt fördelarna mot nackdelarna av att sprida forskningarnas resultat vidare. 
Författarna beslutade att spridningen i längden kan gynna personerna med 
demenssjukdom mer än det kan vara dem till en nackdel. 
 
Etiska diskussioner kring genomförandet av litteratursammanställningen har 
förts då författarna varit noga med att inte fritt tolka och förvränga 
forskningarnas resultat. Detta har varit komplicerat då alla artiklar varit skriva 
på engelska och författarnas språkkunskaper inte varit tillräckligt 
tillfredsställande för att helt garantera att ingen egen tolkning gjorts. Under 
genomförandet har övervägningar gjorts gällande val av referenser, 
formuleringar samt definitioner, detta av hänsyn till både studiernas redan 
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befintliga resultat samt deltagarna i dessa studier. Referenser har tydligt skrivits 
och kan därmed fördelaktigt hittas i referenslistan för att vidare kunna 
kontrollera källan. I flertalet studier har deltagarna benämnts som dementa, 
vilket undvikts i litteratursammanställningen. Istället har definitionen personer 
med demenssjukdom använts, detta för att inte placera dessa personer i fack 
utan istället uppmuntra att se personen bakom sjukdomen. Kjellström(2012, 78, 
87-88) menar att det tydligt i examensarbetet skall formuleras vem som fört 
fram de ideér som används och att ärlighet och pålitlighet är grundvärden i ett 
vetenskapligt arbete. Att använda sig av andras texter, ideér eller resultat utan 
att tydliggöra vem upphovsmannen är innebär ett plagiat men även genom att 
avsiktligt återge eller tolka ett resultat felaktigt. Vidare menar Källström att det 
kan uppstå svårigheter när engelska ord skall översättas till det svenska språket 
då nyanserna av språken är många. 

4.4 Konklusion  
Förekomsten av demenssjukdom är stor och sjukdomen medför betydande 
försämringar av intellektuella, psykologiska, beteendemässiga och kroppsliga 
funktioner som alla negativt påverkar livskvaliteten. I vården av dessa 
människor bör man därför arbeta med att stärka autonomin och känslan av 
sammanhang för att ytterligare förstärka välbefinnandet och kvaliteten på livet. 
Musik har i denna litteratursamanställning visat sig vara fördelaktig för 
personer med demenssjukdom och har setts kunna förbättra kommunikationen, 
samspelet med andra, rörligheten men även återkallandet av minnen och 
upplevelsen av glädje. Detta anser litteratursammanställningens författare vara 
av stort värde för personer med demenssjukdom. Musiken kan därmed ses som 
ett gynnsamt inslag demensvården för att främja upplevelsen av välbefinnande. 
Musiken kan vara ett betydelsefullt inslag i omvårdnaden om den varsamt 
introduceras och om medvetenheten att musiken är en subjektiv upplevelse 
tydliggörs för vårdpersonalen. Då upplevelsen av musiken är högst individuell 
är behovet av individanpassning därför stor. Mycket liten del av forskningen är 
gjord utifrån att undersöka vilken betydelse musiken kan inneha för personer 
med demenssjukdom. Som följd av detta anser författarna av denna 
litteratursammanställning att ytterligare forskning behövs i ämnet för att stärka 
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trovärdigheten av detta resultat, detta för att med större säkerhet kunna fastslå 
den betydelse musiken kan få i det kliniska arbetet för personer med 
demenssjukdom. 

4.5 Betydelse för omvårdnad 
En demenssjukdom medför flertalet försämringar för individen med tiden vilket 
ställer stora krav på vården. Denna litteratursammanställning ger vårdpersonal 
en inblick i vilken betydelse, i positiv bemärkelse, musik kan inneha i livet för 
personer med demenssjukdom. Denna kunskap skulle kunna förmedla att 
vårdpersonal tänker i nya banor och gör att de ser musik som ett alternativt 
hjälpmedel i situationer där de inte redan har en fungerande strategi. Musiken 
bör därför introduceras i den kliniska verksamheten i små steg där 
vårdpersonalen uppmärksammar hur personer med demenssjukdom reagerar 
på den musik som spelas i olika sammanhang. Följaktligen skulle musiken 
kunna tillämpas i vården på daglig basis för att bland annat reducera 
beteendeförändringar, öka personernas närvaro och inte minst främja 
vårdtagarnas livskvalitet. 
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Tabell 1. Söktabell                                                                                               Bilaga 1. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Artiklar inkluderade i 

studien 

(Dubletter) 

PubMed Dementia [Mesh] AND Music 

therapy [Mesh] AND Nursing 

care [Mesh] – nursing 

journals 

20 1 

PubMed Dementia [Mesh] AND Music 

[Mesh] – nursing journals 

17 2  

PubMed Dementia AND Singing AND 

Nursing care 

16 1 

(4) 

PubMed Dementia AND Music therapy 

AND Qualitative research 

10 1 

(2) 

 

Cinahl Dementia [Headings] AND 

Singing [Headings] – peer 

revieewed 

19 1 

(3) 

Cinahl  Dementia [Headings] AND 

Music [Headings] – peer 

reviewed 

36 2 

 

PsycINFO Dementia [Thesaurus] AND 

Music [Thesaurus] – peer-

reviewed 

58 1 

(3) 

PsycINFO Dementia AND Singing – 

peer-reviewed  

55 1 

(3) 

 
 
Dubletter är exkluderade 
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Tabell 1. Mall för kvalitetsgranskning.                    Bilaga 2. 

 
 
 

Poängsättning 0  1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, resultat = 3p) Saknas 1/3 2/3 3/3 
Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 
Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 
Patienter med sjukdomsdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 
Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/ Ja 
Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
 
Resultat 

    

Frågeställningen besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller 
etc) 

Saknas Otydlig  Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, teorier 
etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

 
Diskussion 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas 

 
Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
 
Slutsatser 

    

Överensstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
 
Total poäng (max 48p) 

 
                  p           

  
                p           

                          
                p           

                 
             p                     

     
Grad I: 80%     
Grad II: 70%     
Grad III: 60%     
 
 

    

Titel     
Författare     
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               Tabell 1. Artikelöversikt samt kvalitetsbedömning                                                                                                                           Bilaga 3 
Författare 
Titel 
Årtal  

Syfte Urval Metod Resultat  Kvalitet 
 

Götell, E., 
Brown, S. & 
Ekman, S-L. 
 
Caregiver-
assisted music 
events in 
psychogeriatric 
care 
 
2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belysa vikten av 
musikevenemang för 
reaktioner och sociala 
interaktioner hos 
patienter med/misstänkt 
demenssjukdom och 
deras vårdgivare. 
 
 
 
 

48 patienter mellan 43 och 
90 år på en geriatrisk klinik. 
35 kvinnor, 13 män. 35 
vårdgivare, varav 2 var 
män. Rekryteringen av 
deltagare valdes ut av 
ansvariga sjuksköterskor i 
samråd resterande personal. 
 

Observationer enligt 
etnografisk metod innan, 
under och efter 
musikevenemangen samt 
intervjuer med 
vårdgivare. Data 
anlyserades detaljerat.  
Sånger som ”Vi gå över 
daggstänkta berg”, ”I 
naturen ut vi gå”, 
”Kantarellvisan”, ”Vintern 
rasat” och ”Min hatt den 
har tre kanter” nämns i 
studien. Typ av 
instrumentval anges ej. 
 

Positiva effekter av 
musikevenemangen 
kunde bland annat ses 
som glädje, harmoni, 
återkallande av minnen, 
visad uppskattning samt 
djupare samhörighet. 
 
 

Medel 
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Författare 
Titel 
Årtal  

Syfte Urval Metod Resultat  Kvalitet 
 

Götell, E., 
Brown, S. & 
Ekman, S-L. 
 
The influence of 
caregiver 
singing and 
background 
music on 
vocally 
expressed 
emotions and 
moods in 
dementia care 
 
2009 

Belysa verbalt uttryckta 
känslor och 
sinnesstämningar i 
kommunikationen mellan 
vårdgivare och personer 
med svår demensjukdom 
under 
morgonvårdssituationer. 
 
 

9 personer med svår 
demensjukdom på ett 
sjukhem mellan 80 och 90 
år, 7 kvinnor och 2 män. 5 
kvinnliga vårdgivare mellan 
20 och 39år. Rekrytering av 
deltagare baserades på 
rekommendationer från 
ansvarig sjuksköterska. 

Videoobservationer under 
morgonvårdssituationer.  
Data analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. 
Musikval som anges i 
studien nämns som  
kända sånger, allsånger, 
folkmusik, populära 
sånger från sent 1920-
tal, barnsånger och 
snapsvisor. 
 

Bakgrundmusik och sång 
förbättrade den 
ömsesidiga 
kommunikationen mellan 
vårdgivare och 
vårdtagare. Positiva 
känslor förstärktes och 
aggressivitet minskade. 

Hög 

Götell, E., 
Thunborg, C., 
Söderlund, A. & 
Heideken 
Wågert, P. 
 
Can caregiver 
singing improve 
person transfer 
situations in 
dementia care?  
 
2012 

Belysa professionella 
vårdares erfarenheter av 
att använda sång i 
demensvården under 
vardagliga 
förflyttningssituationer. 
 
 

19 vårdtagare med 
demenssjukdom på en 
vårdenhet. 9 vårdgivare 
mellan 22-55 år, 8 kvinnor 
och 1 man. De två första 
forskarna rekryterade 
deltagarna till studien. 
 

Ljudinspelade 
gruppintervjuer. Data 
analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. 
Musikval som anges 
nämns som gamla 
barnvisor, gamla 
populära sånger och 
psalmer.  
 
 

Vårdtagarna rörde sig 
lättare och mer 
obehindrat. De verkade 
bättre förstå vad som 
pågick och de reagerade 
med ett glatt sinne. 

Hög 
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Författare 
Titel 
Årtal  

Syfte Urval Metod Resultat  Kvalitet 
 

Hammar 
Marmstål, L., 
Emami, A., 
Engström, G. & 
Götell, E.  

Reactions of 
Persons with 
Dementia to 
Caregivers 
Singing in 
Morning Care 
Situations  

2010 

Redogöra för 
professionella 
vårdgivares erfarenheter 
av personer med 
demenssjukdom under 
morgonvårdsituationer 
med och utan musik. 

 

 

Två vårdhem för personer 
med demenssjukdom. 10 
vårdtagare, 6 kvinnor och 4 
män. Tre kvinnliga 
vårdgivare från varje 
vårdhem mellan 31-54 år. 
Rekryteringen av deltagare 
baserades på 
rekommendationer från 
ansvarig sjuksköterska. 

Gruppintervjuer med 
vårdgivarna. Data 
analyserades med latent 
kvalitativ innehållsanalys. 
Musikval som anges i 
studien nämns som 
sånger från de äldres 
barndom, allsånger, 
barnsånger och populär 
musik från sent 1920-tal.   

 

Med musik förbättrades 
kommunikationen, 
vårdtagarna uttryckte sig 
mer ändamålsenligt och 
möjliggjorde ett 
samarbete. 

 
 
 
 

Hög 

Hammar 
Marmstål, L., 
Emami, A., 
Engström, G. & 
Götell, E. 

Communicating 
through 
caregiver 
singing during 
morning care 
situations in 
dementia care 
 
2011 
 
 

Beskriva hur personer 
med demenssjukdom och 
deras vårdgivare 
uttryckte verbal och icke-
verbal kommunikation 
samt ögonkontakt under 
påklädning med och utan 
musik. 

 

 

Två vårdhem för personer 
med demenssjukdom. 10 
vårdtagare, 6 kvinnor och 4 
män. Tre kvinnliga 
vårdgivare från varje 
vårdhem mellan 31-54 år. 
Rekryteringen av deltagare 
baserades på 
rekommendationer från 
ansvarig sjuksköterska. 

 
 

Videoobservationer under 
situationerna med och 
utan musik. Data 
analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. 
Musikval som anges i 
studien nämns som 
barnsånger, sånger från 
tidigt 1920-tal och 
allsånger. 
 
  

Utan musik gav vårdarna 
verbala och kroppsliga 
instruktioner. De bjöd 
sällan in vårdtagarna att 
kommunicera och delta. 
Vårdtagarna svarade 
med motstånd, 
aggressivitet och 
förvirring. Med musik 
verkade vårdarna för 
kommunikation och 
ömsesidig delaktighet 
med vårdtagarna, vilka 
mestadels svarade 
avslappnat med ett aktivt 
deltagande. 

Hög 
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Författare 
Titel 
Årtal  

Syfte Urval Metod Resultat  Kvalitet 
 

Hammar 
Marmstål, L., 
Emami, A., 
Engström, G. & 
Götell, E.  

Finding the key 
to communion – 
caregivers 
experience of 
music 
therapeutic 
caregiving in 
dementia care: 
A qualitative 
analysis 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

Beskriva professionella 
vårdgivares upplevelser 
av att vårda personer 
med demenssjukdom 
under 
morgonvårdsituationer 
utan och med musik. 
 

Två vårdhem för personer 
med demenssjukdom. 10 
vårdtagare, 6 kvinnor och 4 
män. Tre kvinnliga 
vårdgivare från varje 
vårdhem mellan 31-54 år. 
Rekryteringen av deltagare 
baserades på 
rekommendationer från 
ansvarig sjuksköterska. 

Videoobservationer under 
morgonvårdsituationerna 
med och utan musik. 
Videoinspelade 
gruppintervjuer med 
vårdgivarna. Data 
analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. 
Musikval som anges i 
studien nämns som  
barnsånger, sånger från 
tidigt 1920-tal och 
allsånger. 
 
 

Vårdgivarna beskrev en 
mer ömsesidig 
kommunikation med 
musik och vårdtagarna 
verkade mer 
situationsfokuserade. 
Vårdtagarna beskrevs 
mer närvarande och 
adekvata i sitt tal, vilket 
medförde ett samarbete. 
 
 
 
 
 
 

Hög 
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Författare 
Titel 
Årtal  

Syfte Urval Metod Resultat  Kvalitet 
 

McDermott, O., 
Orrell, M. & 
Ridder, H M. 
 
The importance 
of music for 
people with 
dementia the 
perspectives of 
people with 
dementia, 
family carers, 
staff and music 
therapists  
 
2014 

3 syften:  
1. Utforska meningen 
och värdet av musik från 
personer med 
demenssjukdoms 
perspektiv.  
2. Undersöka hur 
familjer, 
vårdhemspersonal och 
musikterapeuter förstår 
effekter av musik hos 
personer med 
demenssjukdom.  
3. Utforska en länk 
mellan psykosociala 
faktorer och studiens 
resultat för att utveckla 
en teoretisk modell för 
musik i demensvården. 

53 deltagare, 12 personer 
boende i ett vårdhem, 4 
dagvårdspatienter, 15 
anhörigvårdare, 14 
vårdgivare i vårdhem och 8 
musikterapeuter. Deltagarna 
rekryterades personligen av 
Orii McDermott. 
 
 
 
 
  

Fokusgrupper samt 
intervjuer med 
deltagarna. Intervjuerna 
ljudinspelades när 
möjlighet fanns. Data 
analyserades med en 
generell induktiv ansats. 
Musikval som anges i 
studien nämns som 
välkända sånger. 
Instrument som anges är 
trummor. 

Tillgängligheten till musik 
för personer med 
demenssjukdom hade 
nära anknytningar mellan 
musik, personlig identitet 
samt livshändelser. 
Betydelsen för 
uppkomsten av relationer 
genom musik var 
värdefull. 
 

Medel 

Sixsmith, A. & 
Gibson, G. 
 
Music and the 
wellbeing of 
people with 
dementia 
 
2007 
 

Redogöra för 
erfarenheter av daglig 
musik och 
musikrelaterade 
aktiviteter bland äldre 
personer med 
demenssjukdom i tre 
regioner i England. 

26 personer med 
demenssjukdom boende i 
deras egna hem eller i ett 
vårdhem. 18 kvinnor och 8 
män mellan 62-96 år. 
Platserna valdes med hjälp 
av vårdorganisationer och 
rekryteringen av deltagare 
med hjälp av 
samarbetspartners. 

Kvalitativa intervjuer 
med deltagarna. Data 
analyserades en 
analysmodell baserad på 
en teoretisk mall för 
välbefinnande. Musikval 
som anges i studien är 
opera, psalmer och Frank 
Sinatra. Instrumentval 
anges ej. 

Musiken stimulerade 
patienterna mentalt, 
främjade deltagandet och 
engagemanget i 
vardagliga aktiviteter. 
Musiken gav möjlighet 
att förstärka positiva 
känslor, främjade 
välbefinnandet, social 
interaktion och minnen. 

Medel 
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Författare 
Titel 
Årtal  

Syfte Urval Metod Resultat  Kvalitet 
 

Tuckett, A G., 
Hodgkinson, B., 
Rouillon, L., 
Balil-Lozoya, T. 
& Parker, D. 
 
What carers 
and family said 
about music 
therapy on 
behaviours of 
older 
people with 
dementia in 
residential aged 
care 
 
Early view 
october 2014 

Utvärdera effektiviteten 
av musikinterventioner i 
grupp för beteenden hos 
personer med 
demenssjukdom. 
 
 

23 vårdgivare, 21 kvinnor 
och 2 män. 7 anhöriga till 
vårdtagarna, 3 kvinnor och 
4 män. Rekrytering anges 
ej. 
 
 
 

Semi-strukturerade 
intervjuer i fokusgrupper 
som var digitalt 
inspelade. Data 
analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. 
Musikval som anges i 
studien nämns som 
välkända sånger. 
Instumentval anges ej. 
 

Musik upplevdes 
framkalla minnen och 
underlätta reminicens. 

Medel 
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