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Sammanfattning 

 

Bakgrund: År 2050 beräknas det finnas 100 miljoner personer med demenssjukdom i 

världen. Att skapa stunder av gemenskap, försöka bevara patientens identitet 

och göra omvårdnaden personlig är avgörande för en god vård. Patienter med 

demenssjukdom har ofta kvar sin förmåga att sjunga och känna igen musik 

även i ett sent stadium av sjukdomen. 

Syfte: Syftet med examensarbetet var att beskriva vilken inverkan musik kan ha i 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på nio vetenskapliga artiklar genomfördes; sex av 

studierna var kvantitativa och tre kvalitativa. Nyckelfynd identifierades och 

sammanställdes för varje artikel. Likheter och skillnader jämfördes och 

övergripande kategorier skapades som efter ytterligare analys kondenserades 

till teman och underteman. 

Resultat: Resultatet visar att olika musikinterventioner ökar välbefinnandet hos personer 

med demenssjukdom genom minskad ångest, minskad agitation, förbättrad 

sinnestämning samt uttryck av glädje och lekfullhet. Personernas förmåga till 

både verbal och icke-verbal kommunikation ökade. Musik visade sig även 

vara en väg till gemenskap genom ökad social interaktion, bättre samspel och 

ökat samarbete. 

Diskussion: Resultatet diskuteras i förhållande till Katie Erikssons teorier om lidande och 

om lekens betydelse i vårdandet. Att ha en demenssjukdom kan innebära 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Individuellt anpassad musik 

kan stärka en persons identitet och skapa en gemenskap som minskar lidandet. 

I vårdandet är leken central och ett medel för att uppnå hälsa. Leken kan även 

lindra lidande. 

Nyckelord: demens, gemenskap, kommunikation, musik, omvårdnad, välbefinnande. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: By the year 2050 it is estimated there will be around 100 million dementia 

sufferers. In order to provide good and adequate care for these people it is 

paramount to preserve their integrity and their feeling of inclusiveness and to 

personalise their care. Dementia patients often retain their ability to sing and 

to recognise music even at an advanced stage of the illness. 

 

Aim: The aim of this litterature overview was to describe the impact music have on 

people with dementia. 

 

Methods: A litterature overwiev based on nine scientific articles were conducted; six 

quantitative and three qualitative. Keyfoundings were identified and put 

together for each article. Similarities and differences were compared and 

overall categories were created that after further analysis were condensed to 

themes and subthemes. 

Results: The result showed how different musical interventions increased the overall 

well being of the patients. The reduction of anxiety and agitation were 

significant and led to an increased level of expression of joy and playfulness. 

Their ability for both verbal and non-verbal communication increased. Music 

also led to enhanced social interaction and cooperation. 

 

Discussions: The results were discussed in relation to Katie Erikssons´ theories about 

suffering and the significance of playing in caring. To have dementia may 

involve suffering on many levels connected to the disease, the care and to 

life. Indivudually adjusted music may strenghten a persons identity and 

relieve suffering. Playing is important in the act of caring and a way to attain 

health. Playing may also relieve suffering.  

Keywords: caring, communication, dementia, inclusiveness, music, well-being. 
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er å laere sangene  

som er i deras hjerten 

 og synge disse tilbake  

till dem når de har glemt 
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1. Inledning 

Min första praktik under sjuksköterskeutbildningen var på ett demensboende. Där mötte jag 

Harry. Hans sjukdom gjorde att han hade mycket svårt att föra samtal. Musik var sedan 

ungdomsåren ett stort intresse för Harry och jag märkte att det var just musik som skapade 

tillfällen av kontakt, harmoni och gemenskap. Det var musiken som frambringade de där få 

klara stunderna, lucidity, när Harry plötsligt uttryckte sig fullkomligt tydligt i fullständiga 

meningar. Som när jag serverade frukost och sjöng ”Balladen om Herr Fredrik Åkare och den 

söta fröken Cecilia Lind”. Då sa Harry ”ja, det var en speciell figur som gick sina egna vägar” 

och vi kunde samtala en kort stund om Cornelis Vreeswijk som skrivit texten. Harry pratade 

inte med de andra som bodde på avdelningen men genom musik kunde kommunikation och 

gemenskap uppstå. En gång när vi skulle ut på promenad en varm sommardag och tog på oss 

solhattar började Harry att sjunga ”Min hatt den har tre kanter”. Övriga boende kom efter en 

stund ihåg texten, eller delar av den, och stämde in efter förmåga. 

Jag tog med mig erfarenheterna till övriga praktikplaceringar och extrajobb och sjöng för 

patienter som var oroliga, sömnlösa, ångestdrivna eller döende. Många av dem hade en 

demenssjukdom. Jag fick mycket positiv respons från patienter, personal och anhöriga. Detta 

väckte min nyfikenhet och vilja att lära mig mer om eventuell evidens för musikens inverkan 

och hur musik kan användas inom omvårdnaden av personer med demenssjukdom. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Demenssjukdomar 

Ordet demens kommer från latinets de mens som betyder utan själ. Tidigare användes 

begreppet demens synonymt med sinnessjukdom och galenskap (Nationalencyklopedin, 2013; 

SBU, 2006). Demens är ett samlingsnamn för en rad tillstånd och demenssjukdomar delas 

vanligen in i två grupper; primära och sekundära. Vid primär demens är en demenssjukdom 

huvudorsak och sjukdomarna beror på att hjärnans celler tillbakabildas vilket leder till att 

hjärnvävnaden förtvinar. Förloppet är smygande och sjukdomen kan ta upp till 20 år att 

utveckla. Exempel på primära demenssjukdomar är Alzheimers sjukdom, Lewy-body demens 

och frontotemporal demens. Vid sekundär demens är det inte en fortskridande hjärnsjukdom 

som ligger bakom utan till exempel en infektion, hjärninfarkt, näringsbrist eller förgiftning. 

Den vanligaste formen av sekundär demenssjukdom är vaskulär demens som innebär att 

skador efter blodpropp eller blödning i hjärnan leder till demensutveckling. (Ragneskog, 

2011, s 10, 38-48). Av demenssjuka i Europa har cirka 60 procent Alzheimers sjukdom, 30 
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procent vaskulär demens och 10 procent någon form av övrig demenssjukdom. 

Huvudvillkoret för att få diagnosen demens är att tankeförmåga och minnesförmåga har 

minskat så mycket att det innebär en markant försämring av den tidigare kognitiva 

funktionsnivån (SBU, 2006).  

Allt eftersom sjukdomen utvecklas förändras den drabbades beteendemönster; personen 

kan till exempel bli orolig, rastlös, vandrande, aggressiv, nedstämd eller apatisk. Den här 

typen av förändringar av beteendet kallas beteendemässiga och psykologiska symptom vid 

demens, BPSD (Skovdahl och Kihlgren, 2011 s 287-288). Symptomen förekommer hos över 

hälften av alla med en diagnostiserad demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010). Det är i 

situationer när personen med demenssjukdom interagerar med vårdpersonal som BPSD oftast 

uppkommer och då särskilt aggressivitet och motstånd (Buhr & White, 2007). Att använda sig 

av aggressivitet och motstånd kan vara ett sätt för personen med demenssjukdom att försöka 

kommunicera när orden inte längre finns (Potkins et al., 2003). 

År 2010 fanns det cirka 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige. Risken att 

drabbas av demens ökar med stigande ålder. Hälften av alla som är över 90 år har någon form 

av demenssjukdom. Antalet demenssjuka kommer att bli betydligt fler i Sverige efter år 2020 

på grund av att de stora barnkullarna som är födda på 40-talet då uppnår hög ålder 

(Socialstyrelsen 2010). I hela världen beräknas antalet personer med demenssjukdom uppgå 

till 100 miljoner år 2050 (Ferri et al., 2006).  

Det finns läkemedel som kan motverka vissa symptom som uppstår vid demenssjukdom 

och som kan ha effekt på minne, uppmärksamhet och förmåga ta initiativ. Effekten är dock 

övergående och varar ibland bara några månader (Eriksdotter Jönhagen, 2011, s 351-352; 

Norberg et al., 2006). Biverkningar vid dessa läkemedel förekommer och de vanligaste är 

illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, muskelkramp och förvirring (FASS, 2013). 

Läkemedelsbehandling vid demenssjukdom kompliceras av att patienterna kan ha svårt att 

uttrycka vad de känner och hur de mår. Många personer med demenssjukdom har även andra 

sjukdomar som behandlas med läkemedel. Interaktionen mellan dessa olika läkemedel och att 

demenssjukdomen i sig påverkar hjärnan ökar risken för biverkningar (Drivdal Berentsen, 

2010, s 366). 

 

2.1.1 Omvårdnad vid demens  

En person med demenssjukdom tvingas ständigt att möta allvarliga utmaningar i det 

vardagliga livet och det innebär ett lidande (Norberg, 2001). Förlusten av såväl kognitiva som 

emotionella funktioner, som är oundviklig under sjukdomsförloppet, beskrivs ofta som 
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skrämmande av personer som drabbats av demenssjukdom (Tappen et al., 1997). Förhållandet 

till sig själv och till andra påverkas av svårigheten att kunna kommunicera och sjukdomen kan 

ge en känsla av att vara en främling i världen (Schultz et al., 2010).  

Demenssjukdomar går som regel inte att bota (Ragneskog, 2011, s 10; Socialstyrelsen, 

2010; Norberg & Zingmark, 2011, s 48). I stället handlar det om att underlätta vardagen, 

kompensera för olika funktionsnedsättningar och skapa förutsättningar för en så bra 

livskvalité som möjligt (Socialstyrelsen, 2010). Att hjälpa patienter och vårdtagare med 

demenssjukdom att uppleva mening i livet kan göras genom att skapa stunder av gemenskap 

(Norberg & Zingmark, 2011 s 35-39) och att försöka se människan bakom sjukdomen genom 

att visa förståelse för dennes upplevelser och beteenden (Asplund och Normann, 2011.s 81).  

För att ge en god omvårdnad till de många demenssjuka med beteendeförändringar krävs att 

personalen både respekterar och försöker bevara patientens identitet genom att se till hans 

eller hennes personlighet och livshistoria (Skovdahl & Kihlgren, 2011, s 296). I sina 

nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom tar socialstyrelsen upp att 

omvårdnaden bör vara personcentrerad (Socialstyrelsen, 2010). En personcentrerad 

omvårdnad till personer med demenssjukdom innebär bland annat att göra omvårdnaden 

personlig och att se människans personlighet som något som finns kvar fast det är dolt i stället 

för att se det som något som är borta (Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008).  

 

2.1.2 Kommunikation vid demens 

Ordet kommunikation kommer från latinets cummunicatio, ömsesidigt utbyte, och 

communico, göra gemensam (Nationalencyklopedin, 2013). Kommunikation delas vanligen in 

i verbal och icke-verbal kommunikation men den kan också delas in i instrumentell och 

emotionell kommunikation. Instrumentell kommunikation kan till exempel vara att ge 

information om en sjukdom medan emotionell kommunikation handlar om att försöka skapa 

en relation byggd på tillit, öppenhet, bekräftelse och stöd. Indelningen i verbal/icke verbal 

liksom den instrumentella kommunikationen bygger på ett dualistiskt och reduktionistiskt 

perspektiv på människan som befinner sig nära det naturvetenskapliga synsättet. Den 

emotionella kommunikationen har sin grund i ett holistiskt-humanistiskt perspektiv som 

betonar kommunikation som en ömsesidig process av tolkning och problemlösning (Asplund 

& Normann, 2011 s 70-71).  

Vid demenssjukdom minskar den naturliga förmågan att kommunicera och det ställer krav 

på vårdpersonalen att hitta vägar för kommunikation (Ragneskog, 2011, s, 147). Att förstå 

vad en person med demenssjukdom menar kan ibland vara svårt eftersom de ofta inte kan 
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skilja mellan nu, då och sedan samt att de har problem med korttidsminnet (Eide & Eide, 

2009, s 21-22, 461). Att uppnå en gemenskap och ömsesidighet mellan en person med 

demenssjukdom och hans eller hennes vårdare är ofta en problematisk aspekt inom 

demensvården (Hansebo & Kihlgren, 2002).  

 

2.2. Musik och musikterapi 

Ordet musik härstammar från latinets musica och grekiskans mousik. Det grekiska ordet syftar 

på Muserna, gudinnor som beskyddade och inspirerade bland annat tonkonst. Musik är en 

kulturyttring som allmänt anses bestå av vissa typer av organiserat ljud. Alla typer av 

ickespråkliga ljud som framställs med hjälp av redskap eller rösten kan ses som musik. En del 

hävdar att musik kan kommunicera icke-verbala meddelanden. Musikterapi är en benämning 

på olika behandlingsmetoder där musik används för att lindra sjukdomstillstånd eller utveckla 

olika psykiska och fysiska funktioner (Nationalencyklopedin, 2013). 

 

2.2.1 Musik i vården 

Filosofer formulerade redan under antiken teorier om hur människan påverkas av musik. 

Platon ansåg att musik kunde lindra sorg och Aristoteles att den renade från lidelser. Filosofen 

Pythagoras rekommenderade människor att sjunga varje dag för att bli av med oro och ilska 

(Wikström, 2003, s 134). Florence Nightingale betonade miljöns betydelse för patientens 

välbefinnande och tillfrisknande och bland dessa miljöfaktorer fanns estetiska aspekter som 

exempelvis musik. Nightingale införde sång och musik som en del av vården på flera sjukhus 

i London under 1800-talet och menade att musik verkade både stimulerande och lugnande för 

sinnet (Wikström, 2003, s14, 135). Själv noterade Florence Nightingale att stränginstrument 

och även den mänskliga rösten hade en särskilt gynnsam effekt då dessa är ” capable of 

continous sounds (---) and will sensibly soothe the sick, independent of association” 

(Nightingale, 1859, s 33). 

Rent fysiologiskt sker flera saker i våra kroppar när vi lyssnar på musik enligt forskningen. 

Musik kan verka nedvarvande med sänkt puls, sänkt blodtryck, minskad utsöndring av 

stresshormonet kortisol och långsammare och mer samordnade tarmrörelser. Musik kan också 

fungera uppiggande och då aktiveras betaendorfin, blodets koaguleringsförmåga ökar och 

immunsystemets aktivitet ökar. När en person sjunger så utsöndras hormonet oxytocin som 

anses öka känslan av välbefinnande (Theorell, 2009 s 46-53, 78). Flera studier visar vilken 

inverkan musik kan ha vid olika behandlingar och tillstånd inom hälso- och sjukvården. 

Nilsson, Rawal och Unosson (2003) visar att musik under och efter operation ledde till 
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mindre smärta och att patienterna hade mindre behov av smärtlindrande läkemedel. 

Tillfrisknandet efter en stroke går snabbare genom att lyssna på egenvald musik (Särkämö et 

al., 2008) och äldre patienter med artros upplevde mindre smärta efter att ha lyssnat på musik 

(McCaffrey & Freeman, 2003).  

 

2.2.2 Musik i demensvården 

Redan under fosterstadiet utvecklas vår förmåga att lyssna på musik. Det finns ett bevisat 

samband mellan den utveckling som sker hos barn och den försämring av funktioner som 

inträffar vid Alzheimers sjukdom. Detta samband leder troligen till att förmågan att lyssna till 

musik finns kvar under lång tid trots att en person utvecklar Alzheimers sjukdom (Ragneskog, 

2011, s 137). Patienter med demenssjukdom har ofta kvar sin förmåga att sjunga eller spela 

instrument (Cowles et. al, 2003). Ekman (2002, s 160) menar att när minnet sviktar och 

människan inte förstår kan en välkänd rytm skapa en känsla av trygghet och även väcka 

känslor som kan kopplas till musikstycket eller till ett speciellt tillfälle. Kontos (2005) pekar 

på att även om personer inte minns att de har varit förtjusta i en viss melodi kan de ändå 

uppleva och visa uppskattning och sjunga med när vårdpersonal sjunger. Minnet är igång utan 

att den demenssjuke är medveten om hon eller hans minns; det är ett förkroppsligat minne 

som är svårt att nå för det medvetna minnet. Att använda musik som hjälpmedel i vårdarbetet 

för att bättre förstå patienter med demens är dock fortfarande ovanligt inom vården (Ekman 

2002 s 161).  

 

2.3 Sjuksköterskans ansvar 

Enligt den svenska hälso- och sjukvårdslagen ska vården främja goda kontakter mellan 

patienten och vårdpersonalen (SFS 1982:763). Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

för legitimerade sjuksköterskor (2005) måste en sjuksköterska kunna kommunicera med 

patienter på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt och hon eller han ska även värna om de 

estetiska aspekterna av vårdmiljön. Sjuksköterskan ska också ha förmågan att ta till vara på 

det friska hos patienten samt kunna möta patientens lidande och försöka lindra detta lidande 

genom lämpliga åtgärder. 

Ett möte mellan vårdare och en person med demenssjukdom innehåller många svårigheter 

och det är vårdaren som har det största ansvaret för att mötet bli så bra som möjligt (Edberg, 

2011, s 23, 31). Just demensvård ställer mycket stora krav på sjuksköterskans kapacitet till 

kommunikation och empati (Eide & Eide, 2007, s 461). I bästa fall blir vårdandet ett 
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ömsesidigt möte där båda parter ser och möter varandra vilket resulterar i att båda två ger av 

sig själva och av sina känslor (Rahm Hallberg, 2011, s 100-101). Enligt 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor ska sjuksköterskan även kritiskt reflektera över 

befintliga rutiner och metoder, inspirera till att ny kunskap implementeras och bedriva 

utvecklingsarbete (Socialstyrelsen, 2005). Detta går att relatera till en sjuksköterskas fyra 

kunskapsdomäner som handlar om både vårdandets substans och dess innehåll. De fyra 

domänerna är patientområdet, patient-sjuksköterskeområdet, praktikområdet och 

omgivningsområdet (Dahlborg Lyckhage, 2006, s 19). Kunskap om vilken inverkan musik 

har i omvårdnaden av personer med demenssjukdom skulle kunna hänföras till de tre 

förstnämnda kunskapsdomänerna. 

 

3. Problemformulering 

I takt med att befolkningen blir allt äldre kommer antalet personer som drabbas av 

demenssjukdomar att öka kraftigt. Det finns inget botemedel och användandet av de 

symptomlindrande läkemedel som finns är inte problemfritt. Personer med demenssjukdom 

upplever lidande och förlusten av förmågor uppfattas ofta som skrämmande. Att kunna ge en 

god omvårdnad till dessa patienter är avgörande och det är sjuksköterskan som är 

huvudansvarig för omvårdnaden. Musik har historiskt ansetts ha effekt på människan och 

under senare år har fysiologiska och psykologiska effekter vetenskapligt kunnat bevisas. 

Personer som är drabbade av demenssjukdom kan även i ett sent skede ha kvar förmågan att 

uttrycka sig genom musik samt påverkas av musik trots sviktande kognitiva förmågor. Att 

strukturerat använda musik i omvårdnaden av patienter med demenssjukdom är fortfarande 

ovanligt inom sjukvården. För att utveckla och förbättra omvårdnaden för den växande 

gruppen av patienter med demenssjukdom är det därför angeläget att ge en samlad bild av den 

kunskap som finns om vilken inverkan musik kan ha på personer med demenssjukdom. 

 

4. Syfte 

Syftet var att beskriva vilken inverkan musik kan ha i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom. 

 

5. Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram för detta examensarbete har författaren valt den finlandssvenska 

sjuksköterskan och professorn Katie Erikssons tankar om lekande i vårdande och om lidande. 
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 Eriksson (1997, s 9) frågar sig om vi har glömt bort den ursprungliga idén om själva 

vårdandet och den konstart som vårdandet utgör. Hon menar att vårdande har sitt ursprung i 

ett helt naturligt mänskligt beteende som inrymmer hela människan och som främjar hälsa. 

För att kunna utveckla en både varm och högkvalitativ vård krävs att vårdandets ursprungliga 

idé och konst återinförs och Eriksson beskriver vårdandet så här: 

Vårdande innebär att genom olika former av ansning, lekande och lärande åstadkomma ett 

tillstånd av tillit, tillfredställelse, kroppsligt och andligt välbehag samt en känsla av att 

vara i utveckling i syfte att upprätthålla, igångsätta eller stödja hälsoprocesserna 

(Eriksson, 1997, s 9). 

Vårdandets kärna är att ansa, att leka och att lära. Ansning ger kroppsligt välbehag, leken 

tillfredställelse och tillit och lärandet leder till att människan utvecklas. Alla moment bildar en 

helhet som påverkar varandra och människans hälsoprocesser. Att leka är ett naturligt 

beteende hos både djur och människor; för barn är det en naturlig aktivitet medan lekandet är 

något som försvunnit hos många vuxna. I vårdandet är leken en central beståndsdel och det 

betyder att den också är ett medel för att uppnå hälsa. Till sin karaktär är leken interaktiv och 

utrymmet där lekandet sker är beroende av skapande upplevelser (Eriksson, 1997, s 18-31). 

Att känna tillit och andligt välbehag skapar en upplevelse av tro, hopp och kärlek. Det kan ge 

en inre frihet; en svår sjukdom till trots. Vårdande handlar om ömsesidighet och är en 

interaktiv process. Eriksson beskriver vårdandet som en akt mellan två levande agenter; en 

vårdare och en patient (Eriksson, 1997, s 9-11). 

Eriksson skiljer mellan tre olika former av lidande i vården. Sjukdomslidande är det 

lidande som är kopplat till själva sjukdomen och behandlingen. Det kan vara kroppsligt eller 

själsligt och andligt lidande. Vårdlidande är förenat med själva vårdsituationen och innebär 

kränkning av patientens värdighet. Livslidande är det lidande som har samband med en 

människas unika liv. En sjukdom kan beröra hela människans livssituation och livslidandet 

kan vara ett hot mot hela vår existens eller en förlust av vår kapacitet och förmåga (Eriksson, 

1994, s 82-93). 

 

6. Metod  

Den arbetsmodell som använts för detta examensarbete är en litteraturöversikt. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013, s 25) kan kunskapsläget för ett specifikt ämne granskas 

genom en litteraturöversikt där valda studier beskrivs och analyseras. Segersten (2006, s 87) 

pekar på att analysen av de vetenskapliga artiklarna kan ge kunskap som påverkar det 
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praktiska arbetet inom vården.  

 

6.1 Litteratursökning 

Till att börja med gjordes det som Friberg (2006a, s 30) kallar för en inledande 

litteratursökning för att förstå och avgränsa problemområdet. Det är ett sökande som snarare 

är experimentellt och överskådligt och det behöver inte ske strukturerat. I den inledande 

litteratursökningen är den så kallade osystematiska informationssökningen central för att 

bland annat hitta inspiration och idéer (Östlundh, 2006, s 47-48). Den inledande sökningen 

skedde i databaserna Cinahl, Medline, SweMed+ , PubMed och SwePub. I denna sökning 

experimenterades med olika kombinationer av sökord och flera av bakgrundsartiklarna 

hittades. Sökningarna gav också uppslag till sökord att använda till den egentliga 

litteratursökningen. 

I den egentliga litteratursökningen är ett systematiskt arbetssätt nödvändigt och det bästa är 

att bygga upp sökningarna från brett till smalt (Östlundh, 2006, 48); det vill säga som en tratt. 

Datasökningen gjordes i databasen Cinahl, Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature, under februari 2013. De sökord som användes var: dementia, alzheimer*, singing, 

music, mucic therapy och nurs * (se sökmatris, bilaga 1). Både trunkering och så kallad 

boolesk sökteknik användes vid datasökningen. Vid trunkering ersätts början eller slutet av 

sökordet med en asterisk (Forsberg & Wengström, 2103, s 82). Vid boolesk sökteknik 

(Östlundh, 2006, s 59) används bland annat sökoperatorerna AND, OR och NOT för att styra 

sökningarna. Begränsningen peer review användes vid sökningarna. Det innebär att artikeln är 

granskad av en eller flera experter inom det aktuella området för att kontrollera säkerheten av 

studiens metod och slutsatser (Levi, 2000, s196-197). De mest tillförlitliga vetenskapliga 

tidskrifterna använder sig av sådana oberoende referenter för att granska studier innan 

publicering (Levi 2009, s 73). Antalet träffar begränsades genom kravet att artiklarna skulle 

vara publicerade på engelska. Engelska är enligt Segesten (2006, s. 38) vetenskapens 

officiella språk. För att få så aktuell forskning som möjligt begränsades sökningarna till att 

omfatta artiklar publicerade efter år 2002.  

 

6.2 Urval  

Det är examensarbetets problemformulering och syfte som styr vilka artiklar som ska väljas 

(Friberg, 2006a, s 33-34). Det är inte alltid med hjälp av enbart titeln på en artikel som det går 

att avgöra om artikeln stämmer med syftet; för att kunna göra en korrekt bedömning lästes 

därför även artiklarnas abstract i hög utsträckning (se sökmatris, bilaga 1). De artiklar som 



 
 

 
 

 

9  

inte stämde med examensarbetets syfte, att beskriva vilken inverkan musik i omvårdnaden 

kan ha på personer med demenssjukdom, valdes bort. I de fall där artikelns abstract bedömdes 

stämma med syftet lästes artikelns metodavsnitt. Enligt Levi (2009, s 73) är det ofta 

metodavsnittet som avgör om en artikel är värd att fästa avseende vid eller inte därför att 

metoden bättre än resultat och diskussion ger ett begrepp om både vad studien visar och vad 

resultatet innebär.  

En vetenskaplig artikel kännetecknas av att den har en viss struktur och form, att den har 

genomgått en kritisk granskning innan publicering, att resultatet redovisas i artikelform i en 

vetenskaplig tidskrift och att artikeln finns tillgänglig i databaser (Forsberg & Wengström, 

2103, s 62). Samtliga valda resultatartiklar uppfyller kriterierna för en vetenskaplig artikel. 

Artiklarna kvalitetsgranskades i enlighet med Fribergs förslag på frågor att ställa vid 

granskning av kvalitativa respektive kvantitativa studier (Friberg, 2006b, s 119-120). 

Majoriteten av de artiklar som hittades vid sökningarna utgjordes av kvantitativa studier. 

För att få en något jämnare fördelning mellan kvantitativa och kvalitativa studier gjordes 

därför sekundärsökningar. Att få ytterligare kvalitativa studier i resultatet bedömdes av 

författaren eventuellt kunna ge en djupare förståelse och därigenom bidra till att bättre svara 

mot syftet med examensarbetet. Enligt Friberg (2006b, s 105) har kvalitativa studier som mål 

att skapa en ökad förståelse för till exempel patienters erfarenhet och upplevelse. Den 

kvalitativa studien av Sixsmith och Gibson (2007) hittades genom sekundärsökning via en 

referensförteckning. Östlundh (2006, s 63-64) pekar på att en sekundärsökning kan ses som 

en länk mellan process och resultat och är ibland nödvändig att använda sig av för att inte 

missa bra källor. 

 

6.3 Analys 

Att förhålla sig vetenskapligt till ett material innebär att vara systematisk, objektiv och att 

tänka kritiskt (Forsberg & Wengström, 2013, s 45). Analysen av denna litteraturöversikt har 

gjorts utifrån Fribergs modell för analys (2006b, s 110-112) med fokus på studiernas resultat, 

identifikation av nyckelfynd, sammanställning, jämförande av skillnader och likheter och 

formulering av nya teman. 

För att underlätta läsningen och analysen skrevs de nio valda resultatartiklarna ut på 

papper. Artiklarna lästes igenom flera gånger; flest genomläsningar gjordes av studiernas 

resultatdel. Nyckelfynd markerades med understrykningar. För varje artikels resultatdel 

gjordes sedan en mind map, tankekarta, med hjälp av post-it-lappar. För att viktiga fynd inte 

skulle missas markerades varje understrykning med en siffra som sedan upprepades på 
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respektive post-it-lapp. Utifrån dessa mind maps jämfördes likheter och skillnader och nya 

övergripande kategorier skapades som skrevs upp på stora pappersark. Från början fanns 19 

kategorier som efter ytterligare analys och sökning efter gemensamma nämnare kunde 

kondenseras till fem rubriker. Dessa fem rubriker blev de teman med underteman som nedan 

presenteras i examensarbetes resultatdel. 

 

6.4 Forsningsetiska överväganden 

Inom forskning får det inte förekomma fusk och ohederligheter och det är inte tillåtet att hitta 

på, stjäla eller plagiera data (Forsberg & Wengström, 2013, s 69). Innehållet i detta 

examensarbete kommer att kontrolleras i granskningsprogrammet URKUND innan det 

godkänns av examinator för att säkerställa att inga plagiat förekommer.  

Forsberg och Wengström (2013, s 70) betonar att det är betydelsefullt att välja 

forskningsstudier som antingen har fått tillstånd av en etisk kommitté eller studier där 

omsorgsfulla etiska övervägandet har gjorts. Av de nio resultatartiklar som valts till detta 

examensarbete har fem fått godkännande av en regional etisk kommitté, två har fått 

godkännande av en lokal kommitté eller styrelse. Samtliga studier har utförts med samtycke 

från deltagarna själva, deras anhöriga eller deras förmyndare. I sex av studierna har samtycket 

meddelats skriftligt och i övriga tre har samtycket uttryckts muntligt. Polit och Beck (2010, s 

135) poängterar att det är av vikt att ett informerat samtycke har inhämtats från samtliga 

deltagare. Resultat från samtliga artiklar som ingår i denna litteraturöversikt redovisas även i 

resultatdelen vilket Forsberg och Wengström (2013, s 70) betonar som en viktig etisk aspekt. 

  

7. Resultat 

Resultatet presenteras under tre teman som visar vilken inverkan musik har i omvårdnaden av 

personer med demenssjukdom: Ökat välbefinnande, Bättre kommunikation och minne samt 

En väg till gemenskap. Temat ökat välbefinnande har delats in i tre underteman; Minskad 

ångest och agitation, Förbättrad sinnesstämning samt En anda av glädje och lek. 

 

7.1 Ökat välbefinnande 

Att vara med i olika typer av musikaktiviteter, vare sig deltagandet är aktivt eller passivt, 

påverkar välbefinnandet hos personer med demenssjukdom i positiv riktning (Guétin et al., 

2009; Götell, Brown & Ekman, 2009; Hicks-Moore & Robinson, 2008; Lestra & Petocz, 

2006; Lin et al., 2011; Marmstål Hammar, Emami, Engström & Götell, 2011; Sheratt, 
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Thornton & Hatton, 2004; Sixsmith & Gibson, 2007; Sung, Chang & Lee, 2010).  

 

7.1.1 Minskad ångest och agitation 

Ångestnivåerna hos personer med demenssjukdom minskar efter att ha deltagit i 

musikinterventioner enligt de kvantitativa studierna av Guétin et al. (2009) och Sung, Chang 

och Lee (2010.) Även olika former av agiterat beteende minskar visar både kvantitativa och 

kvalitativa studier (Hicks-Moore & Robinson, 2008; Lin et al., 2011; Sixsmith & Gibson, 

2007; Sung, Chang & Lee, 2010).  

I en fransk studie, (Guétin et al. 2009), fick patienter med Alzheimer på ett vårdhem lyssna 

på egenvald musik i hörlurar i sina rum. Musikstilarna varierade och bestod av allt från 

klassisk musik till new-age musik. Gemensamt var att musiken följde en kurva med tre faser; 

en inledande fas med snabbt tempo, en lugnare fas med lägre tempo och färre instrument och 

avslutningsvis en period med normalt tempo. Vid studiens början var ångestnivån 22,0 i 

musikterapigruppen och 21,8 i kontrollgruppen. Efter fyra, åtta och 16 veckor mättes 

ångestnivåerna på nytt och för varje mättillfälle minskade ångesten bland dem som fått 

musikterapi. Från start till vecka 16 minskade ångestnivån i musikgruppen från 22,0 till 8,4 

(SD 3,7 - 5,3). Minskningen i kontrollgruppen var från 21,1 till 20,8 (SD 5,6 - 6,2). En 

uppföljning som gjordes 24 veckor efter start och två månader efter avslutning visar att de 

positiva förändringarna av ångestnivåerna fanns kvar. Nivåerna var då 10,6 i gruppen som 

tidigare fått musikterapi och 20,5 i kontrollgruppen. Skillnaden var signifikant (p<0,001).  

På en långvårdsavdelning i Taiwan fick äldre demenssjuka lyssna på egenvald musik på 

CD vid tolv tillfällen på eftermiddagen under sex veckor, 30 minuter per gång. Varje 

deltagare blev intervjuad i förväg om vilken musiksort de gillade bäst, vilka favoritartister de 

hade och om specifika låttitlar. I vissa fall intervjuades deras anhöriga. Den musik som var 

populärast och gjorde deltagarna gladast var taiwanesisk populärmusik från 50-60- och 70-

talen. Fem av deltagarna hade kinesiskt ursprung och de uppgav att den musik som gjorde 

dem gladast var patriotiska sånger från Kina. Ingen av deltagarna valde västerländsk musik 

som sin favoritmusik. Hälften av deltagarna uppgav att musik var viktig eller mycket viktigt i 

deras liv och resterande att musik var måttligt viktig i deras liv. Efter sex veckors 

musikintervention minskade medelvärdet för ångest i experimentgruppen från 10.93 till 8.93, 

det var en signifikant skillnad (p<0.001). Även kontrollerat och justerat mot variabler som 

kan förklara eventuella skillnader, till exempel ålder och civilstånd, är skillnaden före och 

efter musiklyssnandet signifikant (Sung et al., 2010).  

I en annan taiwanesisk studie (Lin et al., 2011) fick personer med demenssjukdom delta i 
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musikterapi i grupp där de sjöng, spelade instrument och fick lyssna på olika sorters musik. 

Gruppen träffades vid tolv tillfällen, 30 minuter per gång, under sex veckor. En kontrollgrupp 

fick sedvanlig vård. Vid fyra tillfällen mättes deltagarnas agiterade beteende avseende fysiskt 

icke-aggressivt beteende, fysiskt aggressivt beteende, verbalt icke-aggressivt beteende och 

verbalt aggressivt beteende. Före musikterapin fanns det ingen skillnad mellan experiment- 

och kontrollgruppen gällande agitationsnivåer. Resultaten visar att det vid samtliga tre 

uppföljningar, efter sex tillfällen, efter tolv tillfällen samt en månad efter avslutning, fanns en 

minskad agitationsnivå i experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen. Samtliga fyra 

typer av agiterat beteende minskade och störst effekt märktes på det verbala icke-aggressivt 

beteendet som minskade från 10.29 till 7,82 (SD 3,16 – 6,22) efter sex veckor (Lin et al. 

2011).  

Även Hicks-Moore och Robinson (2008) visar att agitation minskar genom 

musikintervention. På tre kanadensiska vårdhem fick demenspatienter lyssna på CD-skivor 

med musik de valt själva. Musikinterventionen varade i tio minuter och agitationsnivåerna 

mättes före, direkt efter och en timme efteråt. Att lyssna på favoritmusik minskade 

deltagarnas verbala agiterad beteende som att skrika, klaga, kräva uppmärksamhet eller att 

upprepa samma meningar om och om igen. Före musiklyssnandet var nivån 0,75, tio minuter 

efteråt 0,21 och en timme efteråt 0,08. Skillnaden var signifikant (p<0.001). Även fysiskt 

aggressivt beteende som att spotta, slå, sparka, knuffa, hålla tag i, riva, bita minskade något 

men minskningen var icke signifikant (p=0,17). 

Under intervjuer med personer med demenssjukdom kom det fram att många själva tyckte 

att musik hade en lugnande inverkan. Att lyssna på musik eller att sjunga själva fick dem att 

känna sig bra eller bättre inombords. De kände sig lugnare, känslomässigt upplyfta och 

mindre agiterade (Sixsmith & Gibson 2007).  

 

7.1.2 Förbättrad sinnesstämning 

Götell et al. (2009), Lestra och Petocz (2006) samt Sheratt, Thornton och Hatton (2004) visar 

att stämningslägen och sinnesstämningar förändras till det bättre genom användningen av 

musik i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. 

I en australiensisk studie fick demenspatienter på ett äldreboende sjunga med en 

musikterapeut under 30 minuter fyra eftermiddagar i rad. Deltagarna observerades före, under 

och efter musikgrupperna och 13 olika beteenden och stämningar mättes. Resultatet visar att 

välbefinnandet ökade under och efter musikterapin. Innan musikterapin bedömdes att 

välbefinnande fanns under 34 % av tiden, under musiksessionen ökade välbefinnandet till 83 
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% av tiden och efter sångstunden observerades välbefinnande under 78 % av tiden. 

Skillnaderna var signifikanta (p<0.001) mellan mätningarna före och under musikstunden 

samt mellan före och efter musikstunden. Både oroliga och flacka sinnesstämningar minskade 

hos deltagarna. En flack sinnesstämning uppmättes under 40 % av tiden före musikterapin, 

under 15 % av tiden den höll på och observerades under 4 % av tiden efter musikterapin 

(Lestra & Petocz, 2006).  

I England fick patienter med demenssjukdom på ett vårdhem eller som besökte dagvård 

välja sina favoritartister och delades sedan in i grupper efter respektive musiksmak. Under 

fyra typer av situationer observerades deltagarna, utan musik, när de lyssnande på inspelad 

kommersiell musik, inspelad kommersiell musik spelad av en musiker och när de lyssnade på 

levande musik framförd av en musiker. Nivåer av välbefinnande eller extremt välbefinnande 

observerades under längst tid när den levande musiken spelades följt av den inspelade 

musiken och observerades minst när ingen musik spelades alls. Under den levande musiken 

uppmättes välbefinnande under 62.03 % av tiden, under den inspelade kommersiella musiken 

uppmättes välbefinnande under 49,82 % av tiden och när ingen musik spelades under 44,95 % 

av tiden (Sheratt et al., 2004). 

I en kvalitativ studie har Götell et al. (2009) undersökt vilken inverkan bakgrundsmusik 

och sång av personalen, så kallad vårdarsång, har under morgonrutinen tvättning och 

påklädning. Tre typer av situationer videoinspelades och analyserades. Den vanliga 

morgonomvårdnaden, utan musik eller sång, präglades av en splittrad energi. Vårdpersonalen 

var energisk och uppmuntrande medan patienterna ofta uttryckte negativa känslor som ilska, 

förvirring, rädsla och motstånd. När bakgrundsmusik, bestående av populära sånger från 1920 

-1960, spelades under morgonomvårdnaden förändrades stämningsläget märkbart och de 

positiva känslorna övervägde. Under sessionerna när vårdpersonalen sjöng var de rådande 

sinnesstämningarna högtidliga, allvarliga och innerliga.  

 

7.1.3 En anda av glädje och lek  

Av de kvalitativa studierna framkommer att musikaktiviteter gjorde att personer med 

demenssjukdom kände sig glada och kunde uttrycka sin glädje både fysiskt och emotionellt. 

När musik diskuterades i djupintervjuer med demenssjuka märktes detta tydligt genom att de 

lyste upp, log och skrattade eller spontant började sjunga. Musik var något som främst 

upplevdes under själva lyssnandet och för många var upplevelsen bortglömd efter en stund 

men detta verkade inte inskränka glädjen de upplevde (Sixsmith & Gibson, 2007). Marmstål 

Hammar et al. (2011) visar att vårdarsång under morgonrutinerna ledde till utryck av glädje 
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och avkoppling från både personal och patientens sida. Båda parter log och skrattade. En del 

patienter skämtade om hur de såg ut i spegeln och gav komplimanger till personalen. Götell et 

al. (2009) pekar på att stämningen under morgonens tvättning och påklädning med 

bakgrundsmusik blev lekfullare. Både personal och patienter verkade mer upprymda och 

uttryckte ofta humor och lekfullhet. En stämning av att ha roligt tillsammans verkade råda 

under stora delar av morgonrutinen. Till tonerna av valsen ”Den gamla dansbanan” klev en 

kvinna in i kjolen som vårdaren sträckte fram och skrattade under tiden. Även under 

sessionerna med vårdarsång skapades en lekfull stämning. När en vårdare sjöng: 

”Maja lilla, hej! 

Maja, lilla, säj, 

säj, vill du gifta dej?  

Så svarade patienten lekfullt och glatt: ” Det kan jag göra”. 

(Götell et al., 2009, s 428 ). 

 

7.2 Bättre kommunikation och minne  

Både kvantitativa och kvalitativa studier pekar på att användandet av musik i omvårdnaden av 

personer med demenssjukdom ökar deras förmåga till kommunikation (Götell et al., 2009; 

Lestra & Petocz, 2006; Marmstål Hammar et al., 2011; Sixsmith & Gibson; 2007) och tycks 

väcka minnen till liv som kan stimulera till samtal (Sixsmith & Gibson, 2007). 

Lestra och Petocz (2006) studerade både verbal och icke-verbal kommunikation innan och 

efter sessioner med musikterapi. Den verbala responsen, att sjunga, nynna eller prata, steg 

från att ha förekommit 33 % av tiden innan musikterapin till 77 % av tiden under terapin. Den 

låg kvar på en högre nivå jämfört med start och förekom efter sångstunden 47 % av tiden. 

Icke-verbal kommunikation, som ögonkontakt och leenden, ökade från 26 % av tiden innan, 

till 77 % under och låg på 43 % efter musikstunden. Skillnaderna för alla förbättringar av 

kommunikation var signifikant (p<0,001).  

Intervjuer med personer med demenssjukdom och deras anhöriga tydliggör att även om 

artistnamn och sångtitlar var glömda så kom de demenssjuka ofta ihåg texterna och många 

kunde sjunga med. Maken till en svårt demenssjuk kvinna berättar till exempel om hur hans 

fru brukade sjunga med i psalmerna när de var på gudstjänst och att minnet av melodier och 

texter fanns kvar och kom tillbaka när hon hörde de välbekanta tonerna och orden. Att höra 

ett stycke musik som väcker minnen från en persons förflutna kan också sporra till samtal 

med andra om tidigare erfarenheter. Musik gav människor med demenssjukdom tillfällen att 

ha meningsfulla konversationer med andra och även få en viss kontroll över samtalet. 
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Generellt var musik någonting som personerna upplevde känslomässigt snarare än 

intellektuellt (Sixsmith & Gibson, 2007). 

Videoinspelningarna av Götell et al. (2009) visar att personer med demenssjukdom pratade 

betydligt mer när bakgrundsmusik spelades under morgonomvårdnaden än vad de brukade 

göra under den vanliga morgonrutinen. Patienternas röster var mer klangfulla och varma och 

de gav ett mycket mer vaket och vitaliserat intryck. I vanliga fall var det vårdpersonalen som 

tog initiativ till samtal men med bakgrundsmusik fick kommunikationen fler likheter med två 

jämlikar som samtalade. Många av personerna med demenssjukdom sjöng också med i 

texterna. Under sessionerna när personalen sjöng själva gav ingen av de demenssjuka uttryck 

för aggression. När patienterna pratade var deras röster avspända och lugna och de verkade 

lyssna uppmärksamt och gav uttryck för välbehag och uppriktighet. De var medvetna om och 

noterade när vårdaren hade sjungit en text eller vers färdigt och de verkade även vara 

medvetna om vad texterna betydde och svarade som om de visste och förstod innehållet. En 

del av dem sjöng med i texten och många började sjunga efter att vårdaren hade sjungit en 

stund. Även Marmstål Hammar et al. (2011) åskådliggör att de flesta patienterna aktivt 

medverkade i verbal kommunikation genom att nynna, vissla eller sjunga med när personalen 

sjöng. En del kunde sjunga med i hela sången. Några fortsatte sjunga och fyllde i rätt sångtext 

när vårdaren slutade sjunga: 

”Vi gå över daggstänkta berg fallera” sjunger vårdaren och slutar sjunga när hon vänder sig 

om för att hämta en skjorta. 

”Som lånat av smaragderna sin färg fallera”, fortsatte patienten på egen hand (Marmstål 

Hammar et al., 2011 s 165). 

Ibland hittade personerna med demenssjukdom på egna ord till en melodi. En patient som i 

vanliga fall bara pratade med enstaka ord började sjunga när vårdaren sjöng vilket fick 

vårdaren att börja gråta.  

 

7.3 En väg till gemenskap 

Kvantitativa studier av Hicks-Moore och Robinson (2008), Lestra och Petocz, ( 2006) samt 

Sheratt et al. (2004) påvisar att icke-socialt beteende minskar med musikinterventioner. Götell 

et al. (2009), Marmstål Hammar et al. (2011) samt Sixsmith och Gibson (2007) åskådliggör 

med sina kvalitativa studier att musik kan leda till en ökad samvaro och ett bättre samspel 

mellan personen med demenssjukdom och andra människor. 

Icke-socialt beteende som att planlöst vandra runt, försöka ta sig till olika ställen och 

allmän rastlöshet minskade efter att ha lyssnat på favoritmusik (Hicks-Moore & Robinson, 
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2008). Nivåerna för dessa typer av beteende minskade från 1,92 före musikinterventionen, till 

0,37 tio minuter efter interventionen och till 0,39 en timme efteråt. Minskningen var 

signifikant (p<0,001). Även Lestra och Petocz (2006) pekar på att musik tycks minska flera 

typer av icke-socialt beteende. Beteenden som att plocka genom att upprepat ta på kläder eller 

ansikte, sitta ensam, vandra ensam och mumla för sig själv minskade under musikterapin. 

Sheratt et al. (2004) visar också att tiden som demenspatienterna vandrade ensamma 

minskade med musik. En minskning noterades från 12,61 % av tiden utan musik till 6,19 % 

av tiden under sessionerna med bandad kommersiell musik. Interaktion och engagemang 

noterades för alla tre musiksituationer och de var störst till den levande musiken.  

När personalen sjöng samtidigt som de hjälpte patienten att klä på sig under 

morgonomvårdnaden ökade samspelet och samarbetet mellan personal och patient (Marmstål 

Hammar et al., 2011). Personalen bjöd in personen med demenssjukdom att delta i 

påklädningen på ett helt annan sätt än de gjorde i vanliga fall genom att vänta på deras 

respons och genom att söka ögonkontakt. Utan att behöva be om det eller ge några 

instruktioner kunde personalen till exempel hålla upp en skjorta och patienten stoppade själv 

in sina armar i den framsträckta skjortan. Alla kunde inte ge en aktiv respons när vårdgivaren 

sjöng och gav icke-verbala instruktioner men de samarbetade ändå genom att vara följsamma 

och att mjukt följa vårdgivarens rörelser. Både personal och patient sökte ofta ögonkontakt 

med varandra. Under den vanliga morgonrutinen utan sång var patienterna mer passiva. De 

fick inte tillräckligt med tid på sig att reagera eller svara på instruktioner och personalen 

kunde till exempel fråga om skjortan skulle sättas på samtidigt som de utförde handlingen och 

satte på skjortan. Ofta reagerade personerna med demenssjukdom med förvirring, motstånd 

och ilska på vårdgivarens instruktioner. De kunde skrika, gråta, hålla fast i kläder eller andra 

föremål, försöka nypa eller slå vårdgivaren. När patienterna visade aggressivitet eller 

motstånd så fanns det sällan någon ögonkontakt mellan personal och patient. Vårdaren tittade 

på vad hon eller han höll på med och fortsatte med sin uppgift (Marmstål Hammar et al., 

2011).  

Aktiviteter som involverar musik leder ofta till betydande social interaktion för personer 

med demenssjukdom till exempel med formella eller informella vårdare, familj, vänner och 

andra demenssjuka visar Sixsmith och Gibsons (2007). Det kan vara ett direkt och aktivt 

deltagande, som att sjunga, spela ett instrument, dansa till musik, eller ett mer passivt 

deltagande som att någon sjunger för en eller att man lyssnar på musik. Musik skapar tillfällen 

till och uppmuntrade personer med demenssjukdom att vara med vid sociala aktiviteter som 

konserter, gudstjänster, arrangemang på dagcenter eller inom vården. I de miljöerna gav 
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musik ofta tillfällen att vara en del av en meningsfull aktivitet som hjälper till att behålla en 

persons tidigare intressen. Att spela bakgrundsmusik till en vardaglig aktivitet kan ha en 

avgörande betydelse för att få en person med demenssjukdom att delta och engagera sig i 

aktiviteten. Hemma hos några av personerna med demenssjukdom, som bodde kvar hemma, 

kunde musik stimulera till att de hjälpte sina professionella skötare med städning och andra 

hushållssysslor. Bakgrundsmusiken gjorde aktiviteterna trivsammare och uppmuntrade 

personerna med demenssjukdom att hjälpa till med sysslorna och därmed bli delaktiga 

(Sixsmith & Gibsons, 2007).  

Götell et al. (2009) pekar på att bakgrundsmusik under morgonomvårdnaden ledde till en 

ökad ömsesidighet där patient och personal var mer på samma känslomässiga våglängd och 

interagerade som två aktiva parter. Under musiklyssnandet varade samarbetet mellan personal 

och patient under långa perioder utan att ord behövdes. Under den vanliga morgonrutinen 

utan musik brukade personalen tydligt markera när varje deluppgift var avklarad men med 

bakgrundsmusik blev det mer av ett flöde mellan uppgifterna. När morgonrutinen var helt klar 

lät både patient och personal nöjda och verkade uppleva en ömsesidig uppskattning. Även när 

personalen sjöng under morgonrutinen ökade detta patienternas medvetenhet om vad som 

pågick och samarbetet flöt på bättre. Varken vårdaren eller personen med demenssjukdom 

behövde ge verbala eller känslomässiga indikationer på att en uppgift var slutförd. Under 

sessionerna med vårdarsång fick personalen själv välja vad de ville sjunga, ingen hade 

tidigare sjungit för patienterna, och de flesta valde folksånger, populärmusik från 1900-talets 

början, barnvisor eller snapsvisor. Med sång blev dynamiken mellan personal och patient 

innerligare, öppnare, intimare och lugnare. Vid de tillfällen personerna med demenssjukdom 

sjöng med själva var de både fysiskt och emotionellt koncentrerade på vårdaren. En del 

patienter verkade uppleva och dela något fantastiskt med vårdaren och gav uttryck för att de 

upplevde något mycket speciellt. De gav också uttryck för tacksamhet; efter att en vårdare 

sjungit ”Blinka lilla stjärna där” följde denna fullt klara konversation: 

Patienten: Tack, kära du. 

Vårdaren: Varsågod, det var ingenting. 

Patienten: Det var mycket för mig. 

(Götell et al., 2009 s 428). 

 

8. Diskussion 

Diskussionen är indelad i två delar; en för resultat och en för metod. I resultatdiskussionen 
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diskuteras det erhållna resultatet i relation till den teoretiska referensramen; Katie Erikssons 

teori om lidande och om lekens betydelse i vårdandet. Resultaten styrks och fördjupas med 

hjälp av ytterligare vetenskapliga artiklar och övrig litteratur. Återkopplingar görs även till 

vad som redovisats i examensarbetets bakgrund. I metoddiskussionen diskuteras svagheter 

och styrkor med den valda metoden.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Att vara en del av en helhet 

Resultaten visar att för personer med demenssjukdom kan musik leda till ökat samspel och 

ökad samvaro med andra. På frågan om vad som är viktigt för att må bra svarar de 

demenssjuka själva att social interaktion är avgörande (Bruce, Surr, Tibbs & Downs, 2002; 

Cahill & Diaz-Ponce, 2011). Att ha en demenssjukdom och att drabbas av de konsekvenser 

som sjukdomen innebär utgör en risk att tillfällena för social interaktion blir färre (Örulv & 

Hydén, 2006). Det är därför viktigt att andra anstränger sig för att få med personen med 

demenssjukdom i ett socialt sammanhang (Hubbard, Cook, Tester & Downs, 2002). Några av 

studierna i resultatet åskådliggör hur musik leder till en samvaro präglad av intimitet och 

innerlighet. Zingmark, Sandman, och Norberg (2002) använder uttrycket kommunion för att 

beskriva en djup gemenskap mellan människor. Den gemenskapen blir viktigare ju längre 

sjukdomen fortskrider och är väsentlig för att personen med demenssjukdom ska uppleva att 

de är någon; att de har ett jag.  

I bakgrunden framkommer att är viktigt att försöka skapa stunder av gemenskap inom 

demensvården och resultatet visar att genom att använda musik i omvårdnaden av personer 

med demenssjukdom kan dessa tillfällen av gemenskap skapas.  

 

8.2.2 Att kommunicera med hjälp av musik  

Resultaten påvisar att kommunikation stimuleras och underlättas genom användandet av 

musik och sång i omvårdnaden vid demenssjukdom. Både den verbala och icke-verbala 

kommunikationen ökade genom olika typer av musikinterventioner. Att personer med 

demenssjukdom har svårigheter att kommunicera är ofta orsaken till att de inte tar initiativ 

och deltar i olika former av social interaktion (Normann, Norberg & Asplund, 2002). Det är 

vanligt bland människor med demenssjukdom att förlora självförtroendet när det gäller att 

prata och då kan musikaktiviteter vara en väg för att göra det lättare att använda rösten genom 

att nynna eller sjunga. Att uppmuntra patienten att prata direkt efter sådana aktiviteter kan 

vara både framgångsfullt och lustfullt (Killick & Allan, 2010, s 89). Personer med 
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demenssjukdom som ger intryck av att vara helt frånvarande kan ibland plötsligt säga ett par 

meningar som visar att de är med i vad som händer; de har episoder av psykisk klarhet, 

lucidity. Det visar att bakom det som till synes framstår som bristfälligt finns dolda förmågor 

som kan komma fram i en optimal miljö och att miljön kan behöva anpassas för att detta ska 

ske (Norberg & Zingmark , 2011, s 42). Resultaten visar att musik och sång ibland kan lyckas 

med att vara en sådan optimal miljö där förmågor hos personen med demenssjukdom kommer 

fram. Det bekräftas av Eide och Eide (2009, s 465) som menar att genom musik kan gamla 

färdigheter och kunskaper plötsligt väckas till liv även om det bara är för en kort stund. Det 

kan ske även hos dem dementa som är helt utan språk och som sällan ger kommunikativ 

respons.  

Inom forskningen har det länge diskuterats om demenssjukdom innebär regression eller 

retrogenes men den kan i stället ses som en ingression där personen går inåt mot förmågor 

som utvecklades tidigt i livet menar Norberg och Zingmark (2011, s 41). Detta kan jämföras 

med vad som beskrevs i bakgrunden; att förmågan att lyssna på musik utvecklas redan under 

fosterstadiet. Resultatet tyder även på att musik verkar på ett känslomässigt plan snarare än på 

ett intellektuellt. Norberg och Zingmark (2011, s 43) menar att en omvårdnad som är 

fokuserad på just känslor och inte intellektet bidrar till att minska lidandet för personer med 

demenssjukdom. Detta kan även jämföras med vad som beskrivs i bakgrunden som 

emotionell kommunikation. 

 

8.3.3 Att lindra lidande 

Resultaten visar att musik kan minska nivåer av ångest och agitation hos personer med 

demenssjukdom. Dessa resultat bekräftas av Chang, Garland, Beer, Eppingstall och O´Connor 

(2007), Huang, Lin, och Lin (2010), Hicks-Moore (2005), Ledger och Baker (2007), 

Ragneskog, Asplund, Kihlgren och Norberg (2001), Richeson och Neill (2004), Sung och 

Chang (2005) samt av Ziv, Granot, Hai och Haimov (2007). När personer med 

demenssjukdom har fysisk smärta kan detta ta sig uttryck i agitation och att skrika, som är 

vanligt vid långt framskriden demenssjukdom, kan även vara ett uttryck för existentiell ångest 

(Norberg & Zingmark, 2011, s 40). Katie Eriksson pekar på att kroppslig smärta är en vanlig 

orsak till lidande vid sjukdom och att smärtan ofta inte är enbart kroppslig utan något som 

upplevs av människan som helhet (Eriksson, 1994, s 83-84). Ett själsligt och andlig 

sjukdomslidande kan också vara kopplat till upplevelser av förnedring eller skam som den 

sjuke kan känna i relation till sjukdomen. Både förnedring och skam hör samman med 

upplevelsen att ha blivit någon annan än vad man hade tänkt sig (Eriksson, 1994, s 83-84).  
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Att kränka en patients värdighet är den vanligaste formen av vårdlidande menar Eriksson 

och en kränkning kan vara abstrakt genom att sjuksköterskan inte ser hela människan. 

Avgörande för att motverka lidande är att ge varje patient individuell vård (Eriksson, 1994, s 

87-90). Det kan jämföras med vad som framkommer i bakgrunden om att omvårdnaden av 

personer med demenssjukdom ska vara personcentrerad. Individuellt anpassad musik kan ses 

som ett sätt att bekräfta en persons identitet vilket även innebär att omvårdnaden blir 

personcentrerad. Hyltén-Cavallius (1998, s 122) påpekar att musik är ett sätt att fysiskt eller 

via andra framställa det egna jaget; identiteten representeras inte av musik utan existerar i 

själva framställandet.  

Fenomenet att drabbas av en demenssjukdom skulle kunna beskrivas som att förlora sig 

själv och detta sker bland annat genom att minnet sviktar, beteendet ändras och förmågan att 

kommunicera försämras (Clare, Rowlands, Bruce, Surr & Downs 2008). Att förlora sig själv 

kan liknas med förintelse vilket innebär ett oerhört lidande och ett hot mot hela människans 

identitet och är därmed ett livslidande menar Eriksson (1994, s 93). Lidandet bland äldre 

människor är särskilt uppenbart när de hamnar på äldreboende eller annan institution och 

lidandet kan då ses handla om förluster av olika slag; av delaktighet och de egna förmågorna 

(Eriksson, 1994, s 85). 

 

8.2.4 Musik som lek 

Resultatet pekar på att musik kan skapa en lekfull stämning där både patienter och personal 

gav uttryck för lust och lekfullhet i ord och handling. I vårdandet är leken central och ett 

medel för att uppnå hälsa menar Katie Eriksson. Leken bidrar till den psykiska hälsan genom 

att främja utveckling, social kompetens och relationer. Leken kan också ses som ett sätt att 

bemästra upplevelser och en form av sammansmältning. För att lekandet ska kunna äga rum 

krävs interaktion och ett potentiellt utrymme där lekandet får ta plats (Eriksson, 1994, s 20-

27). I resultatet framgår att musik tycks ha förmågan att skapa ett utrymme för lek och bli en 

plats där personen med demenssjukdom kan uttrycka glädje och lust och få känna gemenskap. 

Eriksson kopplar även leken till det som hon kallar delande. Lekandet som delande betyder att 

två människor, vårdaren och patienten, är delaktiga av samma helhet. Det handlar om närvaro; 

både en konkret fysisk närvaro och en abstrakt närvaro i upplevelse och tanke. Samtidigt 

innebär det en medvetenhet om den andra människan i ett verkligt möte och en persons ångest 

eller smärta kan upplösas genom delaktighet. Moderna teorier om delande är exempelvis 

interaktion och kommunikation (Eriksson, 1994 s 38-39). Resultaten visar att musik har en 

positiv inverkan på både social interaktion och kommunikation; det som Eriksson kallar 
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delande.  

Eriksson pekar också på att delande har ett ursprung i vår estetiska förmåga. Att förnimma 

och uppfatta sinnesuttryck är estetik och människan vill känna, förnimma och ta emot det 

sköna och njutningsbara (Eriksson, 1994, s 40). Wikström (2003) lyfter fram att samma 

begrepp används om både lek och estetik; begrepp som urval, kontrast, variation, rytm, 

harmoni och skönhet. Genom estetiska uttrycksformer bereds människan en väg in lekens 

spännande värld. Leken ger en möjlighet att erbjuda patienten omväxling och förnyelse och 

med lekens hjälp kan de erfarenheter utvecklas som finns inom varje individ (Wikström, 

2003, s 103-104). Det kan jämföras med resultatet som indikerar att musik kan locka fram de 

förmågor som finns kvar hos personer med demenssjukdom fast de till synes verkar dolda. I 

leken kan den hårda verkligheten tillfälligt stängas ute, menar Eriksson, och i leken får 

människan chansen att vara den hon skulle vilja vara för en stund. I leken kan individen skapa 

och i skapandet kan en människa bekräfta sin identitet (Eriksson, 1994, s 29). Det kan kopplas 

till diskussionen ovan om att personer med demenssjukdom upplever att de förlorar sig själva 

och att deras identitet är hotad.  

Trots ett påtagligt lidande kan det finnas en liten strimma av lust i varje lidande och den 

strimman kan få utrymme att växa genom lek och skratt menar Eriksson. Om en sjuksköterska 

konstnärligt utövar lekande i lidandet kan det både lindra själva lidandet och bli ett uttryck för 

kärlek (Eriksson, 1994, s 96). 

 

8.2.5 Individuellt anpassad musik 

Resultatet visar inte på några negativa effekter av musikinterventioner inom demensvård. Det 

skulle kunna uppfattas som märkligt. Hayes och Minichiello (2005) pekar på att musik i vissa 

fall kan ha en negativ påverkan genom att den kan väcka känslor av sorg, ledsenhet, avoghet 

och i extremfall även självmordstankar. 

En anledning till att resultatet enbart uppvisar positiva resultat kan vara att i majoriteten av 

studierna har individuellt anpassad musik använts. Genom intervjuer och frågeformulär till 

personerna med demenssjukdom, anhöriga och vårdpersonal har den enskilda individens 

favoritmusik valts ut. Variationen har, som framkommer av resultatet, varit stor vilket visar på 

hur viktigt det är att utgå från den unika individen. Hyltén-Cavallius (1998, s 70) menar att en 

musikalisk orientering inte går att härleda till yttre faktorer som kön, klass, ursprung eller 

ålder eftersom varje individ formar en egen personlig, musikalisk eller estetisk repertoar 

utifrån vad just hon eller han uppfattar som till exempel vackert eller vilsamt. Skingley och 

Vella-Burrows (2010) påtalar att en gemensam nämnare för många studier av musikens 
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inverkan på personer med demenssjukdom är just att de refererar till vikten av anpassning till 

individens personliga musiksmak. Självvald musik kan vara avslappnande (Cuddy & Duffin, 

2005; Lee, Henderson & Shum, 2004) och väcka minnen som är kopplade till positiva känslor 

(Son, Therrien & Whall, 2002). Gerdner (2000) visar att individuellt anpassad musik minskar 

agitation i betydligt större utsträckning än neutral musik som generellt anses vara 

avslappnande. Även om det är relativt vanligt att musik spelas för personer med 

demenssjukdom på äldreboenden och liknande inrättningar är det sällan som musiken är 

anpassad till patientens musikpreferenser (Van der Geer, Vink, Shols & Slaets, 2009). 

Ragneskog (2011, s 146) hävdar att det på äldreboenden i Sverige är vanligt att radion står på 

okontrollerat, någon sätter på radion på morgonen och sedan får den stå på vilket kan ha 

negativa effekter både för boende och för personal. Myskja (2012) konstaterar att 

användningen av musik på rätt sätt kräver både systematik och en individanpassning; tillfällig 

användning av musik kan bli ett störande moment som förvärrar symptomen vid 

demenssjukdom. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Den metod som valts för detta examensarbete är en litteraturöversikt. Forsberg och 

Wengström (2103, s 25-26) menar att det finns risker med litteraturöversikter bland annat 

genom att författarna kan välja enbart studier som stödjer de egna åsikterna och att urvalet 

därigenom blir selektivt. Eftersom författaren till detta examensarbete själv har positiva 

erfarenheter av musik i omvårdnaden av personer med demenssjukdom har denna risk varit 

ständigt uppmärksammad för att inte den egna förförståelsen ska styra urvalet. De valda 

artiklarna består av tre kvalitativa studier och sex kvantitativa studier. Det skulle kunna ses 

som antingen en styrka eller en svaghet eftersom det enligt Forsberg och Wengström (2013, s 

56) länge har pågått en debatt inom omvårdnadsforskning om vilken av de båda metoderna 

som är bäst. Författaren väljer att se det som en styrka som borgar för en bredd i resultatet. I 

dag finns det enligt Forsberg och Wengström (2103, s 56) en bred enighet om att de två 

forskningstraditionerna, med kvalitativ respektive kvantitativ ansats, kompletterar varandra 

inom forskningsområdet omvårdnad.  

Trovärdigheten för en vetenskaplig studie är avhängig på hur studien har lagts upp. 

Prospektiva undersökningar som går framåt i tiden och börjar följa studiens deltagare 

samtidigt som den inleds ger ett tillförlitligare resultat än retrospektiva studier som blickar 

tillbaka i tiden (Levi, 2009, s 74). Samtliga kvantitativa studier som granskats i detta 

examensarbete är prospektiva. Fem av de sex kvantitativa studier som ingår är kontrollerade 
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studier som har en kontrollgrupp (se resultatmatris, bilaga 2). Kontrollerade studier innebär 

enligt Levi (2009, s 74) ett säkrare resultat än okontrollerade studier utan kontrollgrupp. Två 

av de tre kvalitativa studierna genomförde kontrollsessioner utan musik eller sång vilket kan 

jämställas med kontrollgrupper. Levi (2009, s 76) pekar på att ytterligare ett sätt att bedöma 

kvaliteten hos kvantitativa studier är att titta på hur effekterna presenteras i resultatet. 

Förändringar ska inte bara anges i procent utan också i absoluta tal för att statistiken ska vara 

tillförlitlig. Detta har gjorts i de valda studier som har resultat som kan presenteras på detta 

sätt. 

 Sex av de nio resultatartiklarna är skrivna av forskande sjuksköterskor (Götell, Brown & 

Ekman, 2009; Hicks-Moore & Robinson, 2008; Lestra & Petocz, 2006; Lin et al., 2011; 

Marmstål Hammar, Emami, Engström & Götell, 2011; Sung, Chang & Lee, 2010) vilket kan 

betraktas som en styrka som befäster att examensarbetet berör sjuksköterskan och dennes 

ansvarsområde omvårdnad.  Övriga tre artiklar är skrivna av forskare inom psykologi och 

neurologi (Sheratt, Thornton & Hatton, 2004), gerontologi (Sixsmith & Gibson, 2007) och 

musikterapi (Guétin et al., 2009). Att ta in kunskap från andra discipliner än vårdvetenskap är 

angeläget för att en sjuksköterska ska kunna ta ett professionellt helhetsansvar utifrån ett 

samhällsperspektiv (Dahlborg Lyckhage, 2006, s 18). De använda artiklarna kommer från 

fyra världsdelar; Asien (2), Australien (1), Nordamerika (1) och Europa (5). Den geografiska 

spridningen kan ses som en styrka och pekar på att musik i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom kan användas globalt.  

Sökningen av resultatartiklar gjordes endast i en databas vilket skulle kunna uppfattas som 

en svaghet. Men sökningen ledde till att tillräckligt många studier som svarade till syftet med 

detta examensarbete kunde hittas. Polit och Beck (2010, s 176) poängterar att Cinahl är en 

extremt viktig databas för sjuksköterskor. Cinahl är specialiserad på omvårdnadsforskning 

och är tillsammans med Medline den mest använda databasen för vårdvetenskaplig forskning 

men Cinahl innehåller tidskrifter som inte finns i Medline (Forsberg & Wengström, 2103, s 

75). Antalet resultatartiklar kan alltid diskuteras och självfallet kan en mer heltäckande bild 

ges med ett större antal resultatartiklar. De nio artiklar som slutligen valdes anses dock vara 

tillräckliga för att ge tyngd åt resultatet. Alla resultatartiklar är publicerade mellan år 2004 och 

2011 vilket ger en aktualitet åt resultatet. Majoriteten av artiklarna är dessutom publicerade i 

det senare spannet mellan 2009 och 2011. Samtliga artiklar var skrivna på engelska och då 

detta inte är författarens modersmål finns alltid en risk för feltolkningar. För att minska den 

risken har lexikon, synonymordböcker och översättningstjänster från internet använts. 

 



 
 

 
 

 

24  

9. Praktisk användning för sjuksköterskan 

Sjuksköterskor möter personer med demenssjukdom inom alla delar av hälso- och sjukvården; 

på akutsjukhus och äldreboenden, inom primärvård, palliativ vård och hemsjukvård. Dessa 

möten kommer att bli allt fler i och med att befolkningen blir äldre. 

Vårdpersonal är sällan medveten om vilken positiv inverkan musik och andra icke-

farmakologiska metoder kan ha menar Ragneskog (2011, s 139) och sång är det få som själva 

använder sig av i omvårdnaden, en orsak kan vara att personalen känner sig generad eller illa 

till mods över att sjunga tillsammans med patienterna (Vella Burrows, 2009). Att använda 

individuellt anpassad musik i omvårdnaden av personer med demenssjukdom går att 

genomföra i praktiken med små resurser och långtidsuppföljning har visat på hög varaktighet 

av färdigheter hos personerna med demenssjukdom. Individanpassad musik är också ett sätt 

för sjuksköterskan att bättre förstå och kunna hjälpa personer med demenssjukdom; särskilt 

vid långt gången demens där personen inte pratar alls (Myskja, 2012). En fördel med musik 

och sång är att aktiviteterna är relativt lätta att anpassas efter olika individer och att så gott 

som alla kan vara med. Man kan välja att lyssna, sjunga själv, spela ett instrument eller dansa 

till musiken beroende på den enskilda personens intressen och vilka funktioner just de 

personerna har kvar (Wall och Duffy, 2010). Att personer med demenssjukdom uppvisar 

BPSD, beteendemässiga och psykologiska symptom vid demens, är mycket vanligt som 

beskrivs i bakgrunden. De här beteendena är bland det mest utmanande för vårdpersonal att 

hantera inom demensvården (Dewing, 2010). Det är något som beskrivs som mycket 

tidskrävande och kan leda till att de anställda känner sig nedstämda, otillräckliga eller börjar 

känna antipati gentemot patienterna (Marmstål Hammar, 2011, s 13). Att musik har en positiv 

inverkan på aggressivt beteende framkommer även av resultatet och en bieffekt kan alltså vara 

en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. 

Ett sätt för sjuksköterskan att strukturerat arbeta med musik i omvårdnaden skulle enligt 

författaren kunna vara att använda musik som ett genomgående moment i hela 

omvårdnadsprocessen. Vid bedömningen av patienten kan sjuksköterskan ta reda på 

patientens inställning till musik och hans eller hennes individuella musiksmak. När en 

omvårdnadsplan görs kan musikintervention vara en omvårdnadsåtgärd som svarar mot ett 

omvårdnadsmål; till exempel minskad ångest, minskad agitation eller ökad social interaktion. 

Omvårdnadsåtgärden kan sedan utvärderas gentemot målet och eventuella justeringar kan 

göras. 

Som framkommer av bakgrunden ska en sjuksköterska ha kompetens att kommunicera, 
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värna om estetiska aspekterna av vårdmiljön, se till att ny kunskap implementeras, ta till vara 

på det friska hos patienten samt kunna möta patientens lidande och försöka lindra detta 

lidande genom lämpliga åtgärder. Att använda sig av musik i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom tycks svara mot dessa kompetenskrav. 

 

10. Fortsatt forskning 

För att kunna bedriva evidensbaserad vård och omvårdnad krävs tydlig bevisning. Fler 

storskaliga och kontrollerade studier om musikens inverkan vid demenssjukdomar kan 

behövas för starkare evidens. Men lika viktigt är studier som rent praktiskt underlättar 

användningen av musik i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Studier behövs som 

kan ge sjuksköterskor en konkret hjälp hur de kan gå vidare med framgångsrika 

omvårdnadsåtgärder med musik och hur dessa kan omfattas i hela omvårdnadsprocessen. 

 

11. Slutsats  

En åldrande befolkning gör att sjuksköterskor världen över kommer att möta allt fler personer 

med demenssjukdom. Ökningen är utmanande för demensvården som behöver utveckla icke-

farmakologiska metoder för att kunna ge en god omvårdnad. Att erbjuda individuellt anpassad 

musik har visat sig vara ett sätt att förbättra omvårdnaden av personer med demenssjukdom 

genom minskad ångest, ökad kommunikation, minskad agitation och ökad social interaktion 

Det kräver inga stora kostnader eller avancerad utrustning att använda sig av musik och det är 

heller inget som är kulturellt eller geografiskt begränsat utan kan användas globalt. Att 

drabbas av demenssjukdom innebär ett lidande; personen förlorar sina förmågor och hela 

identiteten hotas. Att som sjuksköterska kunna bidra till att minska det lidandet måste ses som 

angelägen uppgift i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. 
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13. Bilaga 1, Sökmatris 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal 

lästa  

artiklar 

Valda  

artiklar 

Cinahl dementia - 27 918 - - - 

Cinahl music - 8 044 - - - 

Cinahl singing - 1 577 - - - 

Cinahl dementia AND music OR singing   1 928 - - - 

Cinahl MM dementia AND MM music 

OR MM singing 

Abstract available, English, peer 

reviewed, publicerade efter 2002. 

215 - - - 

 

Cinahl MM dementia AND MM singing 

AND nurs* 

Abstract available, English, peer 

reviewed, publicerade efter 2002. 

6 5 3 Nr 4. Marmstål Hammar, 

Emami, Engström & Götell 

(2011). 

Nr 5. Götell, Brown & Ekman 

(2009). 

Cinahl MM alzheimer* AND MM music 

therapy AND nurs* 

Abstract available, English, peer 

reviewed, publicerade efter 2002. 

4 3 2 Nr 1. Guétin et al. (2009). 

Cinahl MM dementia AND MM music 

therapy AND nurs* 

Abstract available, English, peer 

reviewed, publicerade efter 2002. 

22 12 5 Nr 3 Lin et al. (2011). 

Nr 12. Sung, Chang & Lee 

(2010). 

Nr 18. Hicks-Moore & Robinson 

(2008). 

Cinahl MM dementai AND MM singing Abstract available, English, peer 21 11 4 Nr. 16. Lestra & Petocz (2006). 
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OR MM music AND nurs* reviewed, publicerade efter 2002. Nr. 18. Sheratt, Thornton & 

Hatton (2004). 

Sekundärsökning      Sixsmith & Gibson (2007). 

 

 

14. Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Guétin, S., Portret, 

F., Picot, M-C., 

Pommié, C., 

Messaoudi, M., 

Djabelkir, L., 

Olsen, A-L., 

Cano, M-M, 

Lecourt, E., & 

Touchon, J. 

Effect om music 

therapy on anxiety 

and depression in 

patients with 

alzheimers type 

dementia: 

randomised, 

controlled study. 

2009 

Frankrike 

Dementia and Geriatric 

Cognitive Disorders 

Att bedöma effekterna av en 

musikterapiteknik mot 

oro/ångest och depression 

hos patienter med mild till 

måttlig demenssjukdom av 

Alzheimertyp. 

Kvantitativ studie.  

Design: RCT. 

Inklusonskriterier: mild till måttlig 

form av Alzheimers, inga allvarliga 

psykiatriska åkommor.  

30 personer ingick (15+15) 

Individuella musikterapisessioner i 

24 v. Kontrollgrupp deltog i 

lässessioner. Nivåer av oro/ångest 

mättes med Hamilton Anxiety 

Scale (HAS) och tecken på 

depresssion med Geriatric 

Depression Scale (GDS). 

Signifikant förbättringar kunde noteras 

både gällande oro/ångest samt depression. 

Effekterna av musikterapin fanns kvar upp 

till två månader efter behandlingen. 

Götell, E., Brown, 

S., & Ekman, S-L. 

The influence of 

caregiver singing 

2009 

Sverige 

Att belysa uttalade känslor 

och sinnesstämningar i 

Kvalitativ studie.  

Design: Kvalitativ innehållsanalys. 

Både bakgrundsmusik och vårdarsång 

förbättrade en ömsesidig kommunikation 
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and background 

music on vocally 

expressed 

emotions and 

moods in dementia 

care: a qualitatve 

analysis. 

International Journal of 

Nursing Studies 

kommunikationen mellan 

vårdpersonal och personer 

med allvarlig demens under 

morgonomvårdnaden.  

Inklusionskriterier: demens i ett 

sent stadium.  

Nio personer med demenssjukdom 

ingick. Med hjälp av video spelades 

tre olika morgonsituationer in; med 

bakgrundsmusik, med vårdarsång 

och den vanliga vårdsituationen 

utan sång eller musik. En kvalitativ 

innehållsanalys gjordes sedan av 

inspelningsmaterialet. 

och skapade en känsla av vitalitet. Positiva 

känslor kom fram och aggression 

minskade. 

Hicks-Moore, S-

L., & Robinson, 

B-A. 

Favorite music 

and hand massage. 

Two interventions 

to decrease 

agitation in 

residents with 

dementia. 

2008 

Kanada 

Dementia 

Att testa effektiviteten av 

favoritmusik och 

handmassage för att minska 

agiterat beteende hos 

boende på vårdhem med 

måttlig demens. 

Kvantitativ studie.  

Design: Experimentell. 

Inklusionskriterier: tidigare visat 

agiterat beteende, demensdiagnos. 

41 personer deltog och lottades till 

antingen kontrollgrupp eller 

behandlingsgrupp. I 

behandlingsgruppen gavs antingen 

handmassage eller favoritmusik 

eller bådadera i tiominuterspass. 

Agiteringsgraden mättes med, 

Cohen-Mansfield Agitation 

Inventory (CMAI). 

Resultaten visar att både favoritmusik och 

handmassage var och en för sig och 

tillsammans signifikant minskar agitation 

direkt efter interventionen och en timme 

efteråt. Minskningen var särskilt tydlig 

gällande verbal agitation och fysisk icke-

aggressiv agitation. 

 

Lestra, B., & 

Petocz, P 

Familiar group 

singing: 

addressing mood 

2006 

Australien 

Australian Journal of 

Att undersöka effekterna av 

en musikterapiintervention 

byggd på att sjunga 

Kvantitativ studie.  

Design: Praktisk beteendeanalys. 

Inklusionskriterier: demensdiagnos, 

Deltagarnas sociala beteende och humör 

påverkades märkbart under och efter 

musiksessionerna. Deltagarnas icke-socialta 
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and social 

behaviour of 

residents with 

dementia 

displaying 

sundowning. 

Music Therapy välkända sånger i grupp 

under sen eftermiddag/ tidig 

kväll. 

noterad ökning av 

förvirring/agitation/humörsänkning. 

Fyra personer deltog. En 

musikterapeut höll i ett 30 min 

sångpass dagligen under fyra dagar. 

Deltagarna direktobserverades före, 

under och efter sessionerna och 

deltagarnas humör och beteende 

registrerades med Mood-Behavior 

Assesment Chart (MBAC). 

beteende minskade märkbart. 

Lin, Y., Chu, H., 

Yang, C-Y., Chen, 

C-H, Chen, S-G., 

Chang, H-J., 

Hsieh, C-J., & 

Chou, K-R. 

Effectiveness of 

group music 

intervention 

against agitated 

behaviour in 

elderly persons 

with dementia. 

2011 

Taiwan 

International Journal of 

Geriatric Psychiatry 

Att utforska effekterna av 

musikintervention i grupp 

för att motverka agiterat 

beteende hos äldre personer 

med demenssjukdom. 

Kvantitativ studie.  

Design: Experimentell. 

Inklusionskriterier: > 65 år, 

demensdiagnos. 

100 personer ingick i studien 

(49+51). Experimentgruppen fick 

lyssna på förvald musik vid 12 

tillfällen, 30 minuter vardera, under 

sex veckor. Mätverktyget Cohen-

Mansfield Agitation Inventory 

(CMAI) användes för att skatta 

deltagarnas agitationsbeteende. 

Experimetngruppen visade färre exempel 

på agiterat beteende efter att deltagit i 

musikinterventionen. Detta gällde agiterad 

beteendet i allmänhet, fysisk icke-

aggressivt beteende, verbalt icke-aggressivt 

beteende och fysiskt aggressivt beteende. 

Marmstål 

Hammar, L., 

Emami, A., 

Engström, G., & 

Communicating 

through caregiver 

singing during 

morning care 

2011 

Sverige 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Att beskriva hur personer 

med demens och deras 

vårdgivare utrycker verbal 

och icke-verbal 

Kvalitativ studie.  

Design: Kvalitativ innehållsanalys. 

Inklusionskriterier: demensdiagnos.  

Tio personer deltog. 

Under den vanliga morgonrutinen utan sång 

ledde vårdgivaren klädproceduren med 

verbala instruktioner och kroppsrörelser 

och bjöd sällan in den demenssjuke till 
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Götell, E. situations in 

dementia care. 

kommunikation och har 

ögonkontakt under 

aktiviteten ”klä på sig” 

under omvårdnaden på 

morgonen med och utan 

sång. 

Morgonomvårdnaden 

videofilmades; 40 observationer 

med sång och 40 utan. 

Videoobservationerna analyserades 

sedan enligt en kvalitativ 

innehållsanalys. 

kommunikationen eller deltagande i 

påklädningen. Patientreaktioner kunde vara 

motstånd, aggression och förvirring. Under 

morgonomvårdnad med sång blev det mer 

kommunikation och ömsesidighet i mötet 

och patienterna var mer aktiva, följsamma 

och avspända. 

Sheratt, K., 

Thornton, A., & 

Hatton, C. 

Emotional and 

behavioral 

responses to music 

in people with 

dementia: an 

observational 

study 

2004 

England 

Aging & Mental Health 

Att undersöka och jämföra 

beteendet hos personer med 

måttlig till allvarlig 

demenssjukdom när de 

lyssnar på levande musik 

och förinspelad musik. 

Kvantitativ studie.  

Design: Direktobservation med 

continous time sampling (CTS). 

Inklusionskriterier: demensdiagnos, 

tidigare utmanande beteende eller 

tecken på socialt tillbakadragande. 

24 personer deltog. De fick lyssna 

på bandad musik, levande musik 

eller ingen musik. Respons i form 

av engagemang, välbefinnande och 

problembeteende skattades enligt 

en modifierad variant av Kitwoods 

Dementia Care Mapping (DCM). 

Resultatet visar att den framförda levande 

musiken var signifikant mer effektiv 

gällande ökad grad av engagemang och 

välbefinnande oavsett graden av kognitiv 

nedsättning. Ingen signifikant skillnad 

gällande problembeteende märktes mellan 

att lyssna på levande musik och att lyssna 

på förinspelad musik. 

Sixsmith, A., & 

Gibson, G. 

Music and the 

wellbeing of 

people with 

dementia. 

2007 

England 

Aging and Society 

Att undersöka den roll som 

musik och musikrelaterade 

aktiviteter har i vardagen för 

personer med 

demenssjukdom. 

Kvalitativ studie.  

Design: Öppna och löst 

strukturerade djupintervjuer. 

Inklusionskrieterier: 

demensdiagnos. 

26 personer boende på vårdhem 

Resultatet visar att demenssjuka kan 

uppleva musik på många olika sätt. Dels 

har musiken ett värde i sig själv dels den 

kan få människor att delta i aktiviteter som 

är njutbara och meningsfulla. Musiken är 

en viktig källa till social kontakt och socialt 
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eller i det egna hemmet deltog. 

Intervjuerna analyserades enligt en 

konceptuell modell för 

välbefinnande som fokuserar på hur 

vardagsaktiviteter påverkas av en 

människas särskilda kännetecken 

och hennes unika sammanhang. 

sammanhang och musiken kan ge den 

demenssjuka ett mått av empowerment och 

kontroll i dagliga situationer. 

Sung, H-C., 

Chang, A., & Lee, 

W-L. 

A preferred music 

listening 

intervetnion to 

reduce anxiety in 

older adults with 

dementia in 

nursing homes. 

2010 

Taiwan 

Journal of Clinical 

Nursing 

Att utvärdera effekterna av 

en musikintervention med 

föredragen smusik gällande 

oro hos äldre med 

demenssjukdom. 

Kvantitativ studie.  

Design: Kvasi-experimentell. 

Inklusionskriterier : > 65 år, 

demensdiagnos, symptom på 

oro/ångest, ingen hörselskada, akut 

smärta eller infektion.  

52 personer deltog (29 + 23). 

Experimentgruppen fick lyssna på 

självvald musik vid 12 tillfällen 

under 6 veckor. Deltagarnas 

ångestnivå mättes före och efter 

med mätverktyget Rating Anxiety 

In Dementia (RAID).  

De deltagare som fick lyssna på musik hade 

signifikant lägre oro- och ångestnivåer efter 

sex veckor jämfört med dem som fick 

ordinarie standardomvårdnad utan musik.  

 

 

 

 


