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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Människor lever längre idag, vilket påverkar deras hälsotillstånd och leder till 

ökning av demenssjukdomar. Detta orsakar minnesförlust, försämrad 

kommunikationsförmåga och allmän förvirring som ofta behandlas med läkemedel som ger 

biverkningar. I det sammanhanget är det oerhört viktigt att lyfta fram alternativa icke-

farmakologiska behandlingar, förslagsvis musik, som stimulerar bättre kognitivförmåga. 

Problem: Personer med demens drabbar ofta av beteendemässiga och psykiska symtom 

vilket är svårhanterlig för både demensdiagnosticerade personer samt deras omgivning. 

Syfte: Att belysa musikens inflytande på välbefinnandet hos personer med demenssjukdom. 

Metod: En litteraturöversikt har använts med sju kvalitativa och fyra kvantitativa studier. 

Resultat: Musik stimulerar deras biografiska minne som innebär att de kände igen låttexter 

från förr och förmåga att lära sig nya låtar, ökar humör och delaktighet samt 

beteendeproblematik som ångest och agitation minskar. Välbefinnandet och positiva känslor 

ökar, vilket leder till bättre kommunikation och gemenskap. 

Slutsats: Musik ökar välbefinnande hos personer med demens. Beteendemässiga och 

psykiska symtom minskar vilket förmodligen kan användas som icke-farmakologisk 

behandlingsmetod. Musik kan minska användningen av läkemedelsbehandling. Förväntan 

finns att en fortsatt forskning ska expanderas och att musik som icke- farmakologisk 

behandling kommer att bli offentligt accepterad samt etablerad inom vården av personer 

med demens. 

Nyckelord: Demens, musik, välbefinnande, omvårdnad, kommunikation, hälsa. 



ABSTRACT 
 

 
Background: People live longer today, affecting their state of health and leading to an 

increase in dementia, causing memory loss, impaired communication skills and general 

confusion often treated with drug-causing side effects, which makes it extremely important to 

highlight alternative non-pharmacological treatments, like a music, which stimulates better 

cognitive ability. 

Problem: People with dementia often suffer from behavioral and mental symptoms which 

are difficult for both dementia diagnosed persons and their environment. 

Aim: To illustrate the music's influence on the wellbeing of people with dementia. 

Method: A literature review has been used in, which seven are qualitative and four 

quantitative. 

Results: Music stimulates their biographical memory, which means they recognized song 

lyrics from the past and the ability to learn new songs, increase mood and participation, as 

well as behavioral problems such as anxiety and agitation. Well-being and positive feelings 

increase, leading to better communication and community. 

Conclusion: Music increases well-being in people with dementia. Behavioral and mental 

symptoms decrease which can probably be used as a non-pharmacological treatment method. 

Music can reduce the use of drug treatment. The expectation is that further research will be 

expanded and that music as non-pharmacological treatment will be publicly accepted and 

established in the care of people with dementia. 

Keywords: Dementia, music, wellbeing, nursing, communication, health. 
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1 INLEDNING 
 

Mitt intresse att skriva om demens har uppkommit av flera orsaker. Dels har jag under min 

verksamhetsförlagda utbildning på ett äldreboende träffat personer med någon form av 

demens. Dels har jag också upplevt demenssjukdom på nära håll, då mina anhöriga har 

drabbats. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning började jag inse vilka problem som kan uppstå 

under svårhanterliga situationer i omvårdnaden av personer med demens. Stress och för lite 

tid gör det svårt att hinna med alla uppgifter som krävs i omvårdnaden. Symtom såsom 

nedstämdhet, oro, rädsla eller vandringsbeteende behandlas ofta med läkemedel för att 

skapa en så lugn miljö som möjligt. Vid användning av läkemedelsbehandling kan det uppstå 

allvarliga biverkningar, och en kombination av flera olika mediciner kan försämra de 

demenssjuka personernas hälsa ytterligare. Andra problem i omvårdnaden är försämrad 

kommunikation, då de demenssjuka personerna har svårt att förstå information som 

vårdpersonalen vill förmedla. Personer med demens kan uppvisa både verbal och fysisk 

upprördhet. 

Att arbeta med personer med demens i ansträngande situationer kräver en mycket 

professionell och positiv inställning hos vårdpersonal, så att demenssjuka personer får en 

känsla av trygghet och självförtroende. Under min verksamhetlagda utbildning bjöds 

musikstudenter in vid flera tillfällen för att spela välbekanta låtar på piano. I möten med 

demenssjuka personer upplevde jag att musik gav bra effekt. Det tycktes skapa lugn och 

harmoni. Mina kollegor berättade också att musik var en aktivitet som ofta upprepades på 

äldreboendet och att just musiken var mest uppskattad av demenssjuka personer. Därmed 

väcktes min nyfikenhet kring användningen av musik i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom, som sägs vara ett allt vanligare sätt att arbeta i vården. 

 
 
 
 
 
 

2 BAKGRUND 
 

För att få en ökad förståelse kring vad det innebär att ha demenssjukdom ges en medicinsk 

beskrivning av sjukdomen inklusive den farmakologiska behandlingen. Därefter beskrivs 

styrdokument och nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Sedan 

introduceras relevanta fakta kring musik ur ett historiskt perspektiv samt det teoretiska 

vårdvetenskapliga perspektivet. Vidare ges en beskrivning från tidigare forskning om hur det 

är att leva med demenssjukdom, omvårdnad av individer med demens samt musik i 

demensvård. Bakgrunden avslutas med en problemformulering. 



2  

2.1 Demenssjukdom 

Demens är ett samlingsnamn för en rad symtom som kommer till genom hjärnskador. 

Antalet personer som har drabbats av någon sort demenssjukdom i Sverige beräknas vara 

cirka 160 000 personer. Ca 25 000 personer insjuknar per år. De som drabbas är 65 år och 

äldre, men sjukdomen kan ibland debutera före medelåldern (Svenskt Demenscentrum, 

2013). 

Personer med demens upplever ibland under sjukdomsförloppet beteendemässiga och 

psykiska svårigheter som betecknas som Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens 

(BPSD). I de beteendemässiga symtomen ingår agitation, vandringbeteende, rastlöshet, skrik 

och aggressivitet. De psykiska symtomen kännetecknas av ångest, hallucinationer och 

depression (Svenskt Demenscentrum, 2013). 

Edberg (2009) menar att demens utvecklas långsamt och utvecklingen brukar delas in i tre 

olika stadier: lätt, måttlig och svår. Demens delas också in i tre huvudgrupper: 

primärdegenerativ, vaskulär och sekundär. Primärdegenerativa demenssjukdomar drabbar 

mest tinning och hjässloberna och orsakas av plackbildning i hjärnan. Vilka symtom som 

förekommer beror på det stadium som individen befinner sig på. Den vanligaste är 

Alzheimers sjukdom som kännetecknas av ett gradvis försämrat minne och problem att 

uttrycka sig verbalt. Frontallobsdemens är den andra stora primärdegenerativa gruppen. Vid 

frontallobsdemens drabbas den främre delen av hjärnan. Sjukdomen kan leda till 

personlighetsförändringar. Till de beteendemässiga förändringarna räknas bland annat skrik, 

fysisk aggressiv hållning, vandringsbeteende samt nervositet. De kognitiva nedsättningarna 

innebär bland annat glömska, orolighet, ångest, nedstämdhet samt oförmåga att kontrollera 

kropp och känslor. Vaskulär demensform beror på minskad syretillförsel till hjärnan. 

Orsaken av den demensformen är åderförkalkning, blödning eller stroke. Beroende på 

lokalisation av skadan symtomen förändras och orsakar nedsatt minne, försämrad 

stämningsläge samt försämrat motorik. Levi Body demens drabbar den vita substansen i 

hjärnan som finns under den grå hjärnbarken. Vanliga symtom är trötthet och nedsatt 

uppmärksamhet, hasande gång och stelhet. 

Sekundära demenssjukdomar är inte riktiga demenssjukdomar, utan ger demensliknande 

symtom. Sekundära demenssjukdomar drabbar personer som till exempel har brist på 

vitamin B12 och folsyra, infektioner i hjärnan, såsom hiv, herpes och syfilis, tumörer samt 

vissa toxiska skador till exempel alkoholskador och skador av olika lösningsmedel (Edberg, 

2009). 

 
 

 
2.2 Farmakologisk behandling vid demenssjukdom 

Lindra symtomen och minska ohälsan är ett mål för vård och behandling (Skärsätter, 2009). 

Det finns ingen botande behandling för demenssjukdom, dock förekommer mediciner som 

bromsar demenssymtom. Vid Alzheimers sjukdom används främst kolinesterashämmare och 

memantine, som har visat sig kunna förbättra de kognitiva funktionerna. Däremot har de 

ingen effekt på sjukdomsförloppet. När det gäller vaskulära demenssjukdomar används 

vanligen acetylsalicylsyra, till exemplet Albyl för att minska risken för nya blodproppar som 

kan uppstå. Beträffande demenssjukdomar är det, viktigt att det ska utredas för att utesluta 

andra bakomliggande orsaker till symtom än demenssjukdom och behandla dessa (Edberg, 

2009). Antipsykotiska läkemedel som stabiliserar humöret samt antidepressiva läkemedel är 
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vanliga läkemedel vid BPSD (Restifo, Lemon & Waters, 2011). 

Läkemedel kan orsaka negativa komplikationer och vid aggression även minska symtomen 

signifikant (Ballard, Waite och Birks, 2008). 

Personer med demens som behandlas med antipsykotiska och antidepressiva läkemedel 

löper större risk för skadliga och allvarliga biverkningar (Ragneskog, 2011). 

 
 
 
 
 
 

2.3 Styrdokument och riktlinjer 

Av Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) framgår det att en god vård ska vara av 

god kvalitet, lätt tillgänglig, tillfredsställa patientens behov av trygghet i vård och behandling, 

bygga på respekt för patientens självbestämmande, främja goda kontakter mellan patienten 

och hälso- och sjukvårdspersonalen samt ta hänsyn till patientens behov av kontinuitet och 

säkerhet i vården. 

Enligt Patientsäkerhetlagen (SFS, 2010:659) stadgas i 1 § att denna lag syftar tıll att främja 

hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. Vidare 

stadgas i 2 § att patienten har rätt att dennes behandlingsåtgärder ska utgå från patientens 

önskemål och individuella förutsättningar (SFS, 2014:821). Patienten ska, i enlighet med 7 §, 

få en kompetent och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i 

överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS, 2014:821). 

Socialstyrelsen (SOSFS, 2012:9) beskriver att läkemedel kan orsaka biverkningar. 

Vårdgivaren ska kvalitetsgranska de läkemedel som används, minst en gång om året. Det 

gäller alla personer 75 år gamla och äldre som är förskrivna minst fem läkemedel eller när 

misstanke om biverkningar föreligger. 

 

 
2.3.1 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

Socialstyrelsen (2010) rekommenderar att sätta fokus på personen och inte 

demenssjukdomen kallas för personcentrerad omvårdnad. I de nationella riktlinjerna för 

vård och omsorg vid demenssjukdom uttrycks vikten av att anpassa vården efter patientens 

behov: ”Den personcentrerade vården och omsorgen innebär att personal inom hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten bemöter personen med demenssjukdom som en person med 

egen självkänsla samt egna upplevelser och rättigheter, trots förändrade funktioner” 

(Socialstyrelsen, 2010, s.16). 

Vidare Socialstyrelsen (2010) rekommenderar också att genomföra utredning av BPSD för 

klarläggning och bedömning av personens möjligheter att utföra sina dagliga behov samt av 

vårdmiljön och samspelet med närstående och vårdpersonal. Personcentrerad omvårdnad 

innebär att åtgärder och behandling ska inriktas på bakomliggande faktorer och orsaker till 

symtomen. Önskan är att engagemang mellan de demenssjuka och sociala nätverken i vården 

och omsorgen, samt en god relation mellan de demenssjuka och vårdaren, ska öka. 

Demenssjuka personer ska ses som en aktiv samarbetspartner och deras autonomi ska 

beaktas. Närstående ska vara delaktiga i vården, om personen med demenssjukdomen så 

själv önskar. Personcentrerad omvårdnad kan minska agitation och förbrukning av 

antipsykotiska läkemedel samt ge möjligheten att öka initiativ, självständighet och integritet. 
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Vid de dagliga rutinerna kan bland annat musik rekommenderas, vilket skapar möjligheter 

att delta i individuellt anpassade aktiviteter för att uppnå välbefinnande (Socialstyrelsen, 

2010). 

 
 

 
2.4 Musik ur ett historiskt perspektiv 

Musik kan ge en långvarig och djup erfarenhet som sätter spår i kropp och själ. Musik 

fortsätter även att verka i oss långt efter att den slutat. I vår kultur är det ingen ny erfarenhet 

utan förefaller lika gammal som själva musiken. Musikens historia är sammankopplad med 

medicin och begrepp som hälsa och terapi. Det finns många kulturer där medicin och musik, 

i ett eller annat avseende, är förenade med varandra. Redan under antiken förstod man 

förhållandet mellan kultur och förebyggande av ohälsa. I Epidauros 600 f. Kr. brukade 

själens motstånd mot sjukdom stärkas genom deltagande i kulturella aktiviteter. Detta visar 

att idén om växelverkan mellan kropp och själ började utformas redan under antiken (Ruud, 

2001). 

Flera berömda exempel visar på ett samspel mellan hälsa och musik. Kring 324 f. Kr. lär 

Alexander den Store ha botats från sinnessjukdom med hjälp av musik spelad på lyra. Även 

Gamla testamentet berättar att David spelade på sin harpa och avlägsnade kung Salomons 

depression (Dewhurst-Maddock, 1994). 

Ett mer modernt exempel är Florence Nightingale (1820–1910) som funderade kring 

musikens betydelse för patientens konvalescens. Musiken kan även avleda människans 

tankar, om hon utsatts för besvärande företeelser (Wikström, 2003). 

Den förmår styra vår uppmärksamhet från negativa upplevelser mot sådant som är lustfyllt 

och uppiggande. Musiken väcker upp vårt sinne och ger lindring som gör att vi kan slappna 

av (Asp & Ekstedt, 2009). 

Musiken gör intryck på minnet och våra uppfattningar om miljön samt vårt fysiska tillstånd. 

Musikens rytmiska impulser påverkar lyssnarnas kroppsliga rytmer och gör att lyssnaren kan 

lugna ner sig (Ridder, 2005). 

 
 

 
2.5 Att bemöta demenssjuka personer 

Vårdare bör prata i vanlig ton utan att tillrättavisa eller korrigera den demenssjuke. Bra 

bemötande samt respekt visas även genom att tala direkt till den demenssjuka personen, 

utan att kommentera det dåliga minnet eller försöka att övervaka. Vårdare bör höra, se och 

respektera en person med demens som en individ, oavsett desorienteringsgraden. 

Aggressivitet ska bemötas genom att lyssna samt bekräfta de demenssjuka personerna 

(Abrahamsson, 2003). 

 
 
 
 
 

2.6 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet utgår från Erikssons (1986, 1988, 1995, 2000, 2014) 

vårdvetenskapliga teorier om hälsa, lidande samt ansa, leka, lära. Detta perspektiv valdes för 
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att ge en bred insikt i omvårdnaden av demenssjuka personer och musik som en 

omvårdnadsåtgärd. Denna illustration av hälsa, lindande och ansa, leka lära är tänkt att 

skapa utrymme där musik skulle kunna integreras i omvårdnaden. 

 

 
2.6.1 Hälsa 

Hälsan utgör en helhet, där den subjektiva upplevelsen har en avgörande påverkan. Hälsan 

är inget statiskt tillstånd utan en rörelse och ett dynamisk skeende där många faktorer 

samspelar. Det kan inte anges rätt mått på hälsan. Människan ska stödjas att vara i hälsan 

och hälsan kan inte ges till någon annan. Den är relativ och varierar mellan människor och 

olika kulturer. Varje människa är sin egen referens på sin hälsa som är individuell och 

personlig (Eriksson, 2014). 

Hälsan är något mycket viktigt som inte tillräckligt uppskattas förrän den är förlorad. Den 

motsvarar ett tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande, men inte nödvändigtvis 

frånvaro av sjukdom. Friskhet är ett kännetecken på hälsa och motsvarar det biologiska 

systemet. Sundhet är jämförbar med det psykologiska eller mentala systemet, medan 

välbefinnandet ger uttryck åt en individs upplevda känsla. Enligt en fenomenologisk 

uppfattning står välbefinnandet i förhållande till ett sunt och friskt tillstånd hos individen. 

Individens inre styrka är en centralt mänsklig resurs som främjar välbefinnande och hälsa 

(Eriksson, 1986). 

Människor ses som unika, men samtidigt som individer som har likheter med varandra. 

Människan är mer än enbart kropp; hon är bärare av känslor, tankar, tro, hopp, fantasi och 

drömmar. Var och en alstrar och bildar sitt personliga liv (Eriksson, 1988). 

Enligt WHO (2017) hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom. 

 
 
 
 

2.6.2 Lidande 

Eriksson (2000) menar om hälsa som relativ och att den speglar människans aktuella 

situation. I den situationen kan hälsa och lidande finnas samtidigt, eftersom hälsa är förenlig 

med uthärdligt lidande. Detta betyder att människan kan möta lidande själv eller med andra 

men samtidigt uppleva hälsa. Att hälsa och lidande kan finnas samtidigt betyder också att 

hälsan inte är statisk, utan en process som kan leda till utveckling, om människan kan 

uthärda och försonas med lidandet. 

Eriksson (2000) berättar om tre nivåer när det gäller lidande. Att ha lidande beskrivs som att 

inre begär, egna möjligheter och eget själv ses som främmande. I ett sådant tillstånd försöker 

människor gömma sitt lidande bakom ett överdrivet bra liv som de uppvisar för 

omgivningen. Att ägna sig åt vissa aktiviteter, som till exempel sång eller dans, blir ett sätt att 

undvika sitt lidande. Om man däremot är närvarande i sitt lidande, påstår Eriksson, kan man 

vinna över det genom att tillgodose sina egna behov. Då accepterar man sitt lidande. Att vara 

lidande motsvarar således den nivå där personer börjar konfrontera sitt lidande och tänker 

på ett nytt liv. Personer med ett nytt perspektiv accepterar allt som livet erbjuder. Lidande 

och hälsa är integrerade i varandra och är ständigt närvarande i människans liv, dvs. lidande 

och hälsa utgör två olika sidor av människans livsprocesser. 
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Det finns olika typer av lidande. Livslidande hänger samman med det liv människan lever 

och kan drabba alla, oavsett var i livscykeln man befinner sig. Det kan vara till exempel ett 

trauma, en sjukdom eller andra händelser, då individen börjar reflektera över sitt liv och sig 

själv. Sjukdomslidande kopplas samman med en diagnos eller de symtom patienten lider av, 

till exempel smärta, njursvikt eller följdverkningar av cellgift. Vårdlidande innebär att 

personen försummas, kränks eller upplever annan vanmakt i samband med vården 

(Eriksson, 2000). 

 

 
2.6.3 Att ansa, leka, lära 

Eriksson (1995) säger att ansa, leka, lära är en del av Erikssons vårdande. Vårdandets kärna 

är tro, hopp och kärlek, vilket innebär att ansa, leka och lära genom olika former skapar 

välbefinnande hos patienten. Att ansa är en estetisk handling där beröring, värme och närhet 

visar sig i vårdgivarens handling. Det utgår från kärlek mellan vårdgivare och vårdtagare, där 

vårdgivare med olika små handlingar, såsom att krama om någon eller hålla en hand, visar 

att denne bryr sig om den andre. Centralt för vårdandet är att leka för att uppnå hälsa. Vidare 

Eriksson (1995) upplyser om leken i fem grundformer. (1) Leken som assimilation där 

patienten genom leken anpassar sig till nya eventuellt konfliktfyllda informationer. (2) 

Genom den lustbetonade och skapande leken skapas lust och vilja i människans inre, vilket 

kan leda till att hon klarar av besvärliga situationer. (3) I önskeleken får patienten vara den 

hon eller han skulle vilja vara, dvs. patienten får möjligheten att se nya vägar och möjligheter. 

(4) Leken som prövningar och övningar är värdefull för patienten, eftersom dessa ger 

möjligheter att prova, förändra och modifiera olika aktiviteter och strategier. (5) I den 

vårdande relationen är leken i stora delar integrerad med lärandet vilket ger en ständig 

förändring och utveckling. Genom att patienten tar till sig innebörden i undervisningen får 

sjuksköterskan möjligheten att förmedla kunskaper och stödja patienten. 

 
 

 
2.7 Tidigare forskning 

I tidigare forskning beskrivs livet med demenssjukdom samt sjuksköterskans omvårdnad 

generellt och användning av musik inom demensvård. 

 

 
2.7.1 Att leva med demenssjukdom 

Att leva med demens orsakar försämringar och komplicerar förmågan att genomföra dagliga 

aktiviteter självständigt, vilket kan leda till ett försämrat välbefinnande (Small, Gutman, 

Makela & Hillhouse, 2003). 

Ytterligare svårigheterna kan orsaka glömskan att ta medicin, sköta om sin ekonomi, klä på 

sig eller orientera sig i både bekanta och obekanta omgivningar. Även användningen av 

elektronik kan innebära ett problem, för både en själv och omgivningen, då demenssjuka ofta 

glömmer bort att vid matlagning ta bort föremål från spisen (Small m.fl. 2003). 

Minnet försämras hos personer med demens. Under konversationer försvinner exempelvis 

ord när de pratar med obekanta eller med flera personer samtidigt (Cars & Zander, 2006). 

Minnessvårigheterna kan också resultera i en förlust av självförtroende och social 

integrering. Förmåga att komma ihåg namn och ansikten minskar när sjukdomen fortskrider 

(Sunghee & Song Hee, 2014). 
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Personer med demens isolerar sig också från omgivningen, vilket kan leda till nedstämdhet 

som i sin tur orsakar ohälsa (Papastavrou m.fl., 2011). 

Det sociala samspelet med anhöriga, vårdare och andra människor försvåras, då förmågan att 

kunna följa med i dialogen försämras. Det som är positivt är att de flesta personer med 

Alzheimers har sina anhöriga som hjälper till på olika sätt i det dagliga livet (Hedman m.fl., 

2013). 

Personer med demenssjukdom upplever ofta en osäkerhet och blyghet samt att de inte 

fungerar i samhället på grund av sin minskade kognitiva förmåga. Därför är det av stor 

betydelse att personer med demens träffas med sina likar för att skapa en känsla av mening 

och välbefinnande (Braatas, Bjungan, Wille och Hellzen, 2010). 

 

 
2.7.2 Omvårdnad av personer med demens 

Antalet personer med demenssjukdom stiger och antalet platser på äldreboenden blir färre, 

vilket leder till att omvårdnad i äldreboenden kommer att behöva fokusera på demenssjuka 

personer med komplexa hälsoproblem. Personer med demenssjukdom kommer att bo kvar 

hemma längre, och deras demenssjukdom är mer utvecklad när de väl flyttar till ett 

äldreboende. Detta kan innebära större problem med exempelvis agitation och aggression, 

framhåller (Hazelhof m.fl.2016). 

De sjuksköterskor som jobbar med demenssjuka personer anses vara av stor betydelse vid 

hantering av utmanande beteenden. När en person med demens ska vårdas, innebär det inte 

ett möte med en sjukdom utan med en person. Vid omvårdnaden utgår vårdaren från den 

enskilda personen för att aktivera, stimulera och stödja dennes individualitet genom olika 

aktiviteter (Hoe & Thompson, 2010). För vårdare är det viktigt att ha ett passande 

ansiktsuttryck beroende på vad man pratar om samt att ha förmågan att tala med ett enkelt 

språk. Dessutom bör vårdaren ge patienterna tid att bearbeta informationen de fått. 

Vårdaren bör även lyssna och låta dem ta sin tid för att hitta de rätta orden för vad de vill 

säga (Jootun och McGhee, 2011). 

Alzheimers sjuka personers förmåga att tala och använda teckenspråk minskar allteftersom 

sjukdomen fortskrider, vilket leder till en allmänt försämrad kommunikationsförmåga. De 

kognitiva funktionerna som minne, resonemang, uppfattningsförmåga och språk är viktiga i 

kommunikationen och förståelsen mellan vårdare och personer som drabbats av någon form 

av demenssjukdom (Knebel m.fl., 2015). 

I demensvård brukar svårhanterliga situationer, tidspress och andra arbetsrelaterade 

faktorer uppstå. Det är ett utmanande arbete som kännetecknas av tidsbrist och 

underbemanning på grund av alltmer stressande och motsträviga situationer som vårdare 

utsätts för (Zwijsen m.fl. 2015). 

 

 
2.7.3 Musik i demensomvårdnad 

En av aktiviteterna för demenssjuka personer är musik och sång, där man framför allt utgår 

ifrån gamla bekanta låtar. Vårdare kan till exempel sjunga i grupp med personer med demens 

(Sixsmith & Gibson, 2007). 

Musikaktivitet kan förekomma under morgonrutiner i tre sessioner: utan musik, med 

bakgrundsmusik och sång, där vårdare sjunger tillsammans med Alzheimers sjuka personer 

(Simmons- Stern, Budson & Ally, 2010). 
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Individuell musikterapi och gruppmusik innebär att personer med demens upplever musiken 

genom att till exempel spela instrument eller sjunga i grupp med sina vårdare (Kydd, 2001). 

Vårdpersonal skapar sånggrupper med demenssjuka personer samt lyssnar på lugnande 

musik för att utföra gemensamma aktiviteter (Cuddy & Duffin, 2004; Kydd, 2001; Murrock & 

Higgins, 2009; Sixsmith & Gibsson, 2007). 

Musikform som kallas ”vårdarsång” innebär en vårdkontext där personer med demens 

upplever musik genom att sjunga tillsammans med sina vårdare. Det kan vara möjligt att lära 

sig nya låtar, även för vissa patienter med Alzheimers som har svårt att fånga orden (Skingley 

& Vella-Burrows, 2010). 

Det framkomna resultatet från en studie visar annorlunda reaktioner på musiken i form av 

svårigheter med beteendestörningar och kognitiva funktioner i omvårdnaden av personer 

med demenssjukdom som verkar vanliga vid lunchtiden, då avkopplande eller lugnande 

musik spelas (Liu, Cheon & Thomas, 2012). 

 
 

 
2.8 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att personer som är diagnosticerade med någon form av 

demenssjukdom har svårt att utföra och delta i aktiviteter som de tidigare kunnat utföra. 

Förmågan till dagliga aktiviteter, som att köra bil och handla, försämras. Det sociala 

samspelet samt kommunikationen med anhöriga, vårdare och andra människor i 

omgivningen påverkas också. Demenssjukdomen påverkar deras minne samt försämrar 

orientering i miljöer som tidigare var bekanta. Demenssjuka personer tenderar att isolera sig 

på grund av osäkerhet att inte kunna fungera i samhället. Deras förmåga att leva ett normalt 

liv försvåras, vilket i sin tur kan leda till ohälsa. Det finns inte någon botande farmakologisk 

behandling för demens. Följaktligen är omvårdnaden viktig för de drabbade. 

Vårdpersonal kan utsättas för omvårdnadssituationer som är svårhanterliga, delvis för att de 

har för lite kunskap om demenssjukdom och delvis på grund av tidsbrist för att utföra alla 

dagliga omvårdnadsaktiviteter. Det är viktigt att vårdpersonal anpassar vården till den 

enskilda människan – så kallad personcentrerad vård – för att aktivera, stimulera och stödja 

deras individualitet. Människan är en helhet, där balans mellan kropp, känslor, tankar, tro, 

hopp, fantasi och drömmar utgör ett underlag för god hälsa. 

Vårdpersonalen är ansvarig för att lindra lidande, ge god vård och främja hälsan. För att 

lugna ner oroliga personer med demens används ofta olämpliga kombinerade läkemedel. 

Därför har intresset för andra icke-farmakologiska metoder ökat för att underlätta livet med 

demenssjukdom. Musik har använts bland annat som en form av dagliga aktiviteter på 

äldreboenden. Tanken med det här examensarbetet är att kunna ge en fördjupad kunskap om 

användning av musik som en alternativterapi för personer med demens med mål att minska 

symtom och förbättra deras livskvalitet. 
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3 SYFTE 
 

Syftet är att belysa musikens inflytande på välbefinnandet hos personer med 

demenssjukdom. 
 
 
 
 
 
 

4 METOD 
 

Detta examensarbete grundar sig på vetenskapliga artiklar som har analyserats utifrån 

Friberg (2012). På så sätt ska en överblick av ett avgränsat område ges. Examensarbetet utgör 

en allmän litteraturöversikt, vilket innebär att såväl kvalitativ som kvantitativ forskning ingår 

i analysen. Båda ansatserna antas ge en bredare insyn i forskningsområdet. Redan 

publicerade forskningresultat kommer att sammanställas, kvalitetsgranskas och analyseras, 

vilket kommer att resultera i en beskrivande översikt. 

 
 

 
4.1 Datainsamling och urval 

Vårdvetenskapliga artiklar har sökts i databaserna CINAHL Plus och Pub Med. Artiklarna 

skulle belysa musikens inverkan på välbefinnandet hos personer med demens som var 65 år 

och äldre. Övriga inklusionskriterier var att de skulle vara publicerade mellan 2003–2016 för 

att vara så aktuella som möjligt. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska för att få 

tillräckligt många träffresultat. De stora databaserna arbetar med engelska sökord och 

vetenskapliga studier brukar skrivas på engelska. 

De artiklar som klassificerades som icke-vetenskapliga, litteratur som inte svarade på 

problemformuleringen, artiklar med ett annat språk än engelska samt de som var 

publicerade 2003 och tidigare exkluderades. 

Artiklarna skulle vara relevanta inom vårdvetenskapens ämnesområde. 

Avgränsningsfunktionen ”Peer Reviewed” användes för att säkerställa artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet. Enligt Östlund (2012a) är avgränsningar såsom tid, språk och 

sakkunnig granskning nödvändiga för att kunna redogöra för inklusions- och 

exklusionskriterier i metoden. Artiklarna som inte stämde med avgränsningarna som tid, 

språk och vetenskaplig kvalitet exkluderades. 

I databasen CINAHL Plus användes sökord så som ”music therapy”, ”dementia care”,” 

caregiver”, ”nursing”, ”nursing care”, ”agitation”, ”singing”, ”preferred music”, ”Alzheimer’s 

Disease”, ”well-being”, ”residential aged care”, ” relationship between”, ”quality of life”, 

”singing group”, ”lunchtime”, ”qualitative” och ”quantitative” AND ”older residents”. 

Sökorden kombinerades med ordet AND, vilket motsvarar boolesk sökteknik. Ordet AND 

lades till för att kunna använda mer än ett sökord som sammankopplas till varandra 

(Östlundh, 2012b). Sökord som ”anxiety”, ”affect” och ”agitation” har använts i programmet 

MeSH-termer för att information skulle inhämtas med olika termer för samma begrepp, 

vilket gör sökningen mer konsekvent (Polit och Beck, 2008b). 
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Sammanlagt valdes nio artiklar utifrån beskrivna inklusionskriterier i databasen CINAHL 

Plus. Av de nio inkluderade artiklarna var fyra kvantitativa och fem artiklar hade kvalitativ 

ansats. I databasen Pub Med användes sökord så som ”music therapy” AND ”dementia”, 

”health”, ”singing”, ”qualitative”, ”quantitative” AND ”wellbeing”. Samma inklusionskriterier 

som i det ovanstående avsnittet användes i databasen Pub Med. Sökningen resulterade i att 

två kvalitativa artiklar valdes ut, vilket innebär att totalt 11 artiklar inkluderades i denna 

studie. Av de totalt 11 artiklarna var en från år 2004. De 11 artiklarna kvalitetsgranskades 

utifrån Fribergs (2012) frågeställningar. Se Bilaga A för redovisning av sökmatris samt Bilaga 

B för redovisning av artikelmatris. 

 

 
4.1.1 Kvalitetsgranskning av kvalitativa respektive kvantitativa studier 

Fribergs (2012) kvalitetsgranskning har använts för granskning och kvalitetssäkring av 

artiklar (se Bilaga C). Vid kvalitetsbedömning kan studier uppvisa antingen hög, medel eller 

låg kvalitet (Forsberg och Wengström, 2013a). Totalt valdes och ställdes 12 frågor för 

kvalitativa respektive kvantitativa artiklar som är grundläggande för bedömning av artikelns 

kvalitet. De 12 frågor som valdes ut är grundläggande för alla studier av vetenskaplig kvalitet 

som har fått godkännande av etiska kommittéer. Artikeln bedömdes ha hög kvalitet, om den 

upprätthöll 11-12 frågeställningar; medel om den upprätthöll 6-10 frågeställningar; samt låg 

om den upprätthöll 5 frågeställningar. De 11 artiklar som kvalitetsgranskades ansågs vara av 

hög och medel kvalitet. I Bilaga C redovisas de frågor som låg till grund för artiklarnas 

granskning. Samtliga artiklar kodades med siffror med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 som 

följd av artiklar i Artikelmatris i Bilaga B för att kunna härledas tillbaka till att svara på 

Fribergs(2012) frågor vid granskning av kvalitativa och kvantitativa artiklar som är beskrivet 

i Bilaga C. I databasen CINAHL Plus utifrån de 57 antalträffar valdes urval av nio artiklar, 

fem kvalitativa (kodning: 1, 2, 3, 8, 9) respektive fyra kvantitativa (kodning: 4, 6, 7, 10). I 

databasen Pub Med utifrån 13 antal träffar, valdes två kvalitativa artiklar (kodning: 5, 11). 

 
 

 
4.2 Genomförande och dataanalys 

Analysen av de vetenskapliga artiklarna har utgått från Fribergs (2012) analysmetod för 

allmän litteraturöversikt som delats in artiklarna i tre olika steg. Det var syftet, metod och 

resultatet som fokuserades på i analysen av artiklarna. 

I det första steget i översikten gick ut att läsa samtliga artiklar flera gånger (Friberg, 2012). 

Artiklarna lästes noggrant med målet att få ett helhetsperspektiv och en överblick över de 

artiklarna som blev resultatet av litteratursökningen för att få en uppfattning om deras 

innehåll. 

I det andra steget gick ut på att hitta likheter och skillnader bland de artiklarna (Friberg, 

2012). För att hitta likheter och skillnader gjordes avgränsning och urval av ett antal studier. 

Avgränsning i litteratursökningen, noggrann dokumentation, samt redovisning av sökord och 

sökvägar var centrala aspekter vid artiklarnas urval. De kvalitativa och kvantitativa artiklarna 

skildes åt och de områden som stod i fokus var syfte, metod och resultat. Utifrån det 

perspektivet har likheter och skillnader synats. 

Det tredje steget gick ut på att sammanställa likheter och skillnader, där syfte och metod av 

artiklarna med kvalitativ ansats och artiklarna med kvantitativ ansats presenterades var för 
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sig (Friberg, 2012). I det tredje steget sorterades materialet, och likheter och skillnader i 

resultat bestämdes. Betoningen låg på kvalitativa respektive kvantitativa dimensioner, i form 

av begrepp respektive siffror. Detta innebär att de kvalitativa studierna i fortsättningen 

kommer att diskuteras i termer av teman, medan de kvantitativa artiklarna presenteras 

utifrån statistiska beräkningar. 

Enligt Friberg (2012) orsaken till att kvalitativa och kvantitativa artiklar delats upp är att 

deras resultat brukar presenteras på olika sätt. Studier med kvalitativ ansats presenteras i 

form av teman, medan kvantitativa ansats presenteras utifrån statistiska beräkningar. 

Efter att slutsatserna av analysen sammanställts, har tre teman identifierats och relaterats till 

kvalitativa respektive kvantitativa resultat som kommer att avhandlas under varsitt avsnitt: 

Musikens energigivande effekt för att stimulera minnen; Musikens effekt av trygghet som 

främjar kommunikation mellan personer med demens och deras omgivning; Musikens 

inflytande på beteendeproblematik bland personer med demens. 

 
 

 
4.3 Etiska överväganden 

Examensarbetet har genomförts utifrån etiska krav, regler och riktlinjer (CODEX, 2016). 

Artiklarna som använts är hämtade från trovärdiga källor, och deras vetenskapliga kvalitet är 

säkrad genom sakkunnig granskning. 

Enligt Booth, Colomb och Williams (2004) är det viktigt att inte plagiera tidigare forskning 

eller andra examensarbeten. Enligt Forsberg och Wengström (2013b) ska etiska 

överväganden göras gällande urval och redovisning av resultat. Jacobsen (2007) påtalar att 

resultatet också bör beskrivas med öppenhet och ärlighet och inte tas ur sitt sammanhang. 

Under hela skrivprocessen har ett öppet förhållningssätt till de utvalda artiklarna 

eftersträvats. Dessa studier har blivit godkända av etiska kommittéer, där etiska 

överväganden ordentligt implementerats och redovisats. Det resultat som har framkommit av 

litteraturöversikten ska inte stödja förutfattade åsikter. 

 
 
 
 
 
 

5 RESULTAT 
 

Resultatet bygger på en analys av sju kvalitativa och fyra kvantitativa studier gällande deras 

likheter och skillnader i syfte, metod och resultat. 

Inledningsvis presenteras likheter och skillnader avseende studiernas syfte och metod. 

Därefter diskuteras likheter och skillnader i studiernas resultat. De kommer att behandlas 

under tre teman: Musikens energigivande effekt för att stimulera minnen på personen med 

demens; Musikens effekt av trygghet som främjar kommunikation mellan personer med 

demens och deras omgivning; Musikens inflytande på beteendeproblematik bland personer 

med demens. 
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5.1 Likheter och skillnader i syfte och metod 

Sju kvalitativa artiklar har jämförts gällande likheter och skillnader i syfte. Det som skiljer 

artiklarna åt är musikens inverkan i olika situationer och sjukdomstillstånd som personerna 

med demens drabbats av. Två av de sju kvalitativa studier har ett överensstämmande syfte 

(Tuckett, Hodgkinson, Rouillon, Balil-Lozoya & Parker, 2015; Topo, Mäki, Saarikalle, Clarke, 

Begley, Cahill, Gilliard, 2004). Syftet handlar om musikens effekt på beteende och 

välbefinnande hos personer med demens. Tuckett m.fl. (2015) har utvärderat effekten på 

beteenden med musikterapi genom att spela gamla melodier för personer med demens som 

bor i äldreboenden. Topo m.fl. (2004) har i sin tur undersökt effekten av musik vid 

användning av ett musikbaserat multimedieprogram. Tre andra artiklar – Osman, Tischler, 

Schneider, (2014), Camic, Williams, Meeten, (2011) samt Ward och Parkes (2015) – har som 

syfte att undersöka effekten av sånggrupper, där personer med demens sjunger tillsammans 

med sina vårdare. Osman m.fl. (2014) har exempelvis undersökt effekten på minnet och 

välbefinnandet i en musikintervention med personer med Alzheimers sjukdom och deras 

vårdare. Camic m.fl. (2011) har studerat deltagandet i sånggrupp bland personer med 

demens och deras vårdare, medan Ward och Parkes (2015) har undersökt effekter av samma 

intervention avseende demenssjuka personer och deras vårdare. En annan studie syftar till 

att beskriva insikter i musikupplevelser och vad musik innebär för demenssjuka personer 

(McDermott m.fl. 2014). Götell m.fl. (2009) har i sin tur fokuserat på uttryck av verbala 

känslor och kommunikation under morgonrutiner, med och utan musik, hos personer med 

svår demens och deras vårdare. 

De kvantitativa artiklarna har också jämförts gällande likheter och skillnader i val av syfte. 

Tre av fyra artiklar syftar till att visa musikens effekt på beteende. Av dessa tre studier har två 

genomförts på ett särskilt boende (Ridder, Stige, Qvale & Gold, 2013; Sung, Chiang & Lee, 

2010; Chang, Huang, Lin & Lin, 2008). Studierna som genomförts på särskilda boenden har 

urskilts på följande sätt. Ridder m.fl. (2013) undersöker effekter av individanpassad musik 

för personer med medelsvår till svår demens på deras välbefinnande, medan Sung m.fl. 

(2010) tittar på effektiviteten av favoritmusik som en åtgärd mot rädsla och oro hos personer 

med demens. Chang m.fl. (2008) fokuserar på effekten på beteendeproblematik hos personer 

med demens under måltiderna. Den fjärde studien, av Marmstål-Hammar, Emami, 

Engström och Götell (2011), har som syfte att studera uttryck av känslor och motsatt 

samtycke hos personer med demens inom morgonvården under vårdarsång. 

De kvalitativa artiklarna har jämförts även gällande likheter och skillnader i val av metod. I 

samtliga studier används intervjuer som datainsamlingsmetod. I fem studier har 

fokusgruppintervjuer genomförts. Av dessa har fyra använt sig av intervjuer på ett 

äldreboende. I den femte har fokusgruppintervjuer genomförts både på ett äldreboende men 

även med dagpatienter på sjukhuset (McDermott m.fl., 2014; Tuckett m.fl. 2015; Osman 

m.fl., 2014; Ward & Parkes, 2015; Topo m.fl., 2004). 

Av samtliga sju kvalitativa studier har fem utförts i Storbritannien (McDermott m.fl., 2014; 

Osman m.fl. 2014; Camic m.fl.2011; Ward & Parkes, 2015; Topo m.fl., 2004). En av dessa, 

Topo m.fl. (2004), har genomförts också i Norge, Irland och vid två enheter i Finland under 

sex månaders period. 

Tre av sju kvalitativa studier använder sig av semi-strukturerade fokusgruppintervjuer 

(Tuckett m.fl., 2015; Osman m.fl., 2014; Ward och Parkes, 2015). Följande skillnader har 

upptäckts i metod. Tuckett m.fl. (2015) använder intervju med demenssjuka personer, 

indelade på fem semi-strukturerade fokusgrupper på ett äldreboende. Osman m.fl. (2014) 

har gjort semi-strukturerade intervjuer med personer med Alzheimers sjukdom. Ward och 
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Parkes (2015) hänvisar till sex semi-strukturerade intervjuer – där personer med demens 

från två äldreboenden utgör en fokusgrupp – respektive fyra semi-strukturerade intervjuer 

med fokusgrupper från två andra äldreboenden med personer drabbade av Alzheimers 

sjukdom. 

Två andra studier använder sig av videoinspelningar (Götell m.fl., 2009; Camic m.fl., 2011). 

Götell m.fl. (2009) har gjort intervjuer under tre olika musikformer: morgonvård utan musik, 

morgonvård med bakgrundsmusik och morgonvård med vårdarsång. Studien har utförts i 

Sverige. Camic m.fl. (2011) använder videoinspelade intervjuer, där tio personer med demens 

intervjuas före, under och efter tio veckor då de deltagit i en sånggrupp. 

Också likheter och skillnader mellan de fyra kvantitativa artiklarna har analyserats i val av 

metod. Strukturerade observationer av deltagarna har använts i samtliga artiklar, där de 

dessutom tillämpat olika mätinstrument för att svara på problemformuleringen (Marmstål- 

Hammar m.fl., 2011; Ridder m.fl., 2013; Sung m.fl., 2010; Chang m.fl., 2008). 

Enbart en av de kvantitativa studierna har använt sig av filmade observationer. I den beskrivs 

ett fall där tio personer deltar i morgonrutiner med vårdarsång (jämfört med motsvarande 

rutiner utan vårdarsång) och där vårdarna sjunger låtar som de demenssjuka personerna ska 

känna igen. Instrumentskalan Observed Emotion Rating Scale (OERS) användes under en 

åtta veckors period. OERS mäter olika emotionella uttryck så som glädje, allmän vakenhet 

och ilska, oro och sorg. Denna studie utfördes på ett äldreboende i Sverige (Marmstål- 

Hammar m.fl., 2011). 

Studien av Ridder m.fl. (2013) har använt randomiserade kontrolldata, där 42 personer med 

demens följs upp under 12 veckor: sex veckor med individuell musik och sex veckor med 

vanliga omvårdnadsrutiner utan musik. Instrumentskalorna som användes var Alzheimer 

Disease Related Quality of Life (ADRQL) för att undersöka livskvalitet, och Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory (CMAI) för mätning av välbefinnandet hos personer med Alzheimers 

sjukdom. Studien utfördes på ett vårdhem i Danmark respektive Norge. 

Två av de kvantitativa studierna gjordes på äldreboenden i Taiwan och har en experimentell 

respektive kvasi-experimentell gruppdesign (Sung m.fl., 2010; Chang m.fl., 2008). Under sex 

veckor har Sung m.fl. (2010) undersökt musikens betydelse vid rädsla/oro i en grupp av 29 

personer med demens. Deltagarna skulle lyssna på musik i 30 minuter, två gånger i veckan. 

De delades i kontrollgrupper, där 23 deltagare fick vanlig omvårdnad utan musik, medan sex 

deltagare fick omvårdnad medan de lyssnade på sin favoritmusik. Oron mättes före 

interventionen och den sista veckan. Bedömningsskalan som tillämpades var Rating Anxiety 

In Dementia (RAID). Chang m.fl. (2008) genomförde sin studie under åtta veckor, med 41 

personer med demenssjukdom. Musik spelades varannan vecka. För att bedöma effekterna 

användes CMAI som omfattar fyra olika klassificeringar av BPSD: fysiskt hotande, fysisk- 

icke hotande, verbalt hotande och verbalt- icke hotande beteende. 

 
 

 
5.2 Likheter och skillnaden i resultat 

Tre teman framkom i analysen av artiklarna: Musikens energigivande effekt för att 

stimulera minnen; Musikens inflytande på känsla av trygghet som främjar kommunikation 

mellan personer med demens och deras omgivning; samt Musikens inflytande på 

beteendeproblematik bland personer med demens. 
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5.2.1 Musikens energigivande effekt för att stimulera minnen 

Enligt samtliga kvalitativa artiklar utgör spelande, sjungande och lyssnande på bekanta låtar 

en känslomässigt meningsfull upplevelse och har en energigivande effekt. 

Musik och sång sägs stimulera gamla minnen samt förstärker demenssjukas förmåga att tala 

och förbättrar deras koncentration. Musik och sånggrupper utgör dessutom en plattform för 

att stimulera och förbättra det biografiska minnet samt inge en känsla av hopp och 

välbefinnande (McDermott m.fl., 2014; Tuckett m.fl. 2015; Osman m.fl. 2014; Camic m.fl. 

2011; Ward & Parkes, 2015). 

I en studie framkom att bekant musik i daglig omvårdnad av personer med demenssjukdom 

har stimulerande effekter som tar sig uttryck i att personerna klappar med händerna, studsar 

med fötterna samt visslar på låtar eller dansar (McDermott m.fl. 2014). I en annan studie 

visar resultatet att musik går in i deras hjärta och själ och bidrar till att framkalla vackra 

minnen som tar dem tillbaka till gamla tider (Tuckett m.fl., 2015). Resultatet visar att det är 

viktigt att inse att vissa aspekter av deras minne fortfarande är intakt och att de kommer ihåg 

gamla låttexter. Det konstateras att dessa minnen med musik, jämfört med de som skapas 

utan musik, är mer specifika, känslomässiga och återkallas snabbare (Osman m.fl. 2014). 

Slutligen i en studie ” Singing for the Brain”-instrumentet kan användas för att förbättra 

minnet hos personer med demens i åldrarna 66–75 år. Genom att lära sig nya låtar 

stimuleras deras minnen (Ward & Parkes, 2015). 

Överlag anses dock musik och sång i grupp som positiva och stimulerande i flera studier. I en 

studie undersökt musik i kombination med multimedieprogrammet Picture Gramophon 

(PG), vilket resulterat i positiva upplevelser för personer med demens. De gavs en möjlighet 

att aktivt använda PG-programmet som bakgrund eller bara delta i sången. Vissa personer 

inspirerades till att sjunga, eftersom texten var synlig. Några av vårdarna märkte dock att PG- 

programmet också kunde hindra förmågan att använda minnet, eftersom de demenssjuka 

försökte läsa texterna på skärmen i stället för att sjunga från minnet (Topo m.fl. 2004). 

Lite annorlunda slutsatser har emellertid också kommit fram. Exempelvis en studie i 

resultatet argumenterar att stimulering av inlärning genom att spela gammal musik är en 

diskutabel fråga inom demensforskning och omsorg. Enligt Camic har frågan inte studerats 

tillräckligt i relation till demenssjuka personers minnen (Camic m.fl. 2011). 

 

 
5.2.2 Musikens effekt av trygghet som främjar kommunikation mellan personer 

med demens och deras omgivning 

De kvalitativa studierna påvisar att musik och sång ger en entusiastisk och positiv reaktion, 

som alstrar en känsla av trygghet och tillhörighet samt främjar kommunikationen 

(McDermott m.fl., 2014; Götell m.fl., 2009; Osman m.fl., 2014; Camic m.fl., 2011, Ward & 

Parkes, 2015). 

Personer med demens, omedelbart efter musikaktiviteter, är mer sällskapliga och 

kommunikativa med vårdpersonal, då musiken bidrar till att skapa en normal samvaro 

(McDermott m.fl. 2014). Något liknande visas i ett resultat att personer med demens, under 

och efter vårdarsång, är mer pratsamma, talar tydligare, och att deras röst till och med låter 

”varmare” (Götell m.fl. 2009). 

Interventionen Singing for the Brain (SFB) är särskilt viktig för gemenskapen mellan 

personer med demens och deras vårdare. SFB stödjer social integrering på så vis att 
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demenssjuka personer och vårdare upplever en ömsesidig och trevlig kommunikation. Att 

sjunga i grupp bryter dessutom barriären mellan personer med demens och vårdare samt ger 

en känsla av tillhörighet (Osman m.fl. 2014). 

Resultatet visar att sjungande i grupp minskar de demenssjuka personernas känslor av att 

vara socialt isolerade. De upplever en känsla av sammanhang, stimulering och trygghet med 

sina vårdare (Camic m.fl. 2011). I en liknande studie framkom i resultatet att personer med 

demens, genom att sjunga tillsammans, får möjlighet att vara aktiva i kommunikationen med 

sina vårdare. Det uppges att personer som annars har problem med att uttala ord sjöng 

tillsammans med de andra deltagarna (Ward & Parkes, 2015). 

I en kvantitativ studie i resultatet uppkommer emellertid tillfällen då även negativa känslor 

uttrycks under vårdarsång. Vissa personer med demens kan välja att inte delta och sjunga 

med sina vårdare. I en situation, när en av vårdarna sjöng, blev exempelvis några irriterade. 

Till följd av detta var två av personerna med demens lätt frustrerade när vårdaren skulle 

sjunga en barnvisa. Den negativa interaktionen ledde till en upplevelse av disharmoni och 

irritation. Enligt studien är det svårt att urskilja om det rör sig om bristen på social 

interaktion mellan den enskilde vårdaren och de demenssjuka personerna, eller om det 

handlar om musikens bristfälliga effekt (Götell m.fl. 2009). 

 

 
5.2.3 Musikens inflytande på beteendeproblematik bland personer med demens 

Användning av musik vid omvårdnad av personer med demens anses minska 

beteendeproblematik och förbättra dagliga funktioner. De kvalitativa studierna beskriver att 

musik och sång reducerar aggressivitet och högt skrikande röster samtidigt som personerna 

blir mindre stressade (Götell m.fl. 2009). Resultatet visar på att multimedieprogrammet PG 

förbättrar humör, minskar oro och vandringbeteende (Topo m.fl. 2004). Sånggrupper  

främjar positiva föreställningar och ger de demenssjuka personerna inre mening, välbehag 

och glädje (Camic m.fl. 2011). Musik leder till bättre humör och att personerna blir mer alerta 

(McDermott m.fl. 2014). Musikterapi har en psykosomatisk effekt på demenssjuka personer. 

Musikterapin har en gynnsam effekt, vilket syns i ansiktsuttryck, medan den positiva effekten 

vid vandringbeteendet dröjer under en kortare tid (Tuckett m.fl. 2015). Personer med  

demens blivit lugnare under en längre tid efter musikeventet (Götell m.fl. 2009). I två 

kvalitativa studier påpekas det att man med musikens hjälp kan hantera humörsvängningar, 

reglera känslor och lindra stress hos personer med Alzheimers demenssjukdom (Osman m.fl. 

2014; Ward & Parkes, 2015). ”Singing for the Brain”-musikevent bidrar till positiva känslor 

och välbefinnandet hos patienter med demens (Ward och Parkes, 2015). 

I de kvantitativa studierna har dragit slutsatsen att exponering till vårdarsång under 

morgonrutiner, under sex veckors period, leder till en signifikant minskning av oron bland de 

demenssjuka. Medelvärdet för oro reducerades från 10,93 före själva testandet till 8,93 efter 

det (Sung m.fl. 2010). 

I ett resultat framkom att vårdarsång under morgonrutiner minskar beteendeproblematik 

samt ökar glädjekänsla och tillfredställelse. I denna studie har ansiktsuttryck för två positiva 

och tre negativa känslor observerats. Observationstiden var 10 minuter, och känslouttrycken 

noterades som antingen (1) icke-synliga; (2) icke-förekommande; (3) kortare än 16 sekunder; 

(4) varande i 16–59 sekunder; (5) varande i 1-2 minuter; och (6) varande i mer än 5 minuter. 

En annan metod som tillämpats i samma studie är Resistiveness to Care Scale (RTCS). 13 

beteenden (t.ex. att dra sig undan eller att ta tag i olika föremål), där individen uppvisar 
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motstånd till omvårdnad, har bedömts efter sin varaktighet samt intensitet. Också den 

observationen pågick i 10 minuter. Morgongvård med musik, jämfört med den utan musik, 

leder till minskning av beteendet ”pull away” (dvs. dra sig undan) – som är det vanligaste 

resistenta beteendet – från 65 % till 47 %. Det påpekas även att 45 % av observationerna av 

morgonvård utan musik varat i 16 sekunder; under interventionen var det dock endast 7 % av 

observationerna som varat i 16 sekunder. Ingen observation av beteendet ”pull away” under 

interventionen var längre än 59 sekunder. Vidare är det av vikt att beteendet som i studien 

kallas ”grab object” (dvs. ta tag i objekt) förekom i 52,5 % observationer av morgonvård utan 

musik. När musiken användes, uppvisades samma beteende i 35 % av observationerna. 

Skrikande noteras vara det enda beteende som varat i mer än 2 minuter, både före och under 

testandet. Skrikande förekommer i 55 % av observationerna före testandet, jämfört med 

motsvarande 32,5 % under testandet. I relation till de fem känslouttryck som observerats 

konstaterar Malmstål-Hammar m.fl. att varaktigheten för tillfredsställelse ökat från 281,8 

sekunder(4,7 minuter) i situationer utan musik till 1 387,5 sekunder(23 minuter) i situationer 

med musik. Utan musik uttryckte 22 % av studiedeltagarna tillfredsställelse under mer än 

minut; med musik ökade andelen deltagare till 50 %. 47,5 % av personerna uppvisade 

vakenhet utan musik, jämfört med 72,5 %, då musik användes (Malmstål-Hammar, 2011). 

Individanpassad musik för demenssjuka personer reducerar häftig oro och ökar 

tillfredställelse. Dessa forskare har tittat närmare på tre variabler: frekvens av agitation, 

agitationsstörning och livskvalitet. Statistisk analys visar att skillnaden är signifikant för 

agitationsstörning som minskar under musikterapin. Statistisk analys visar att frekvensen av 

oro ökar utan musik (0.46 ), medan den under musikterapin minskar (-2.96). Något liknande 

konstateras för variabeln livskvalitet: utan musik minskar den (-5.88), men under terapins 

påverkan ökar den (10.42). Vad gäller agitationsstörning, ökar den i standard omvårdnad 

(3.26), men minskar i terapin (-3.51). Den sistnämnda skillnaden anses även vara mest 

statistiskt signifikant (p = 0.020) (Ridder m.fl. 2013). 

Det finns studier som visar på andra intressanta tendenser. I ett framkommet resultat av 

kvantitativ studie förklarar exempelvis att det är svårt att avgöra om musik under lunchtid 

har någon inverkan, i alla fall under just den tid som studiedeltagarna exponerats för musik. 

Studien visar nämligen att fysisk aggression, icke-fysisk aggression, verbal aggression och 

icke-verbal aggression under musikinterventionen ökar under veckan då musikterapin 

tillämpas, medan samma beteenden minskar under veckan efter musikinterventionen (Chang 

m.fl. 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 DISKUSSION 
 

I detta avsnitt förs en reflekterande och kritisk diskussion utifrån resultat, metod och etik. 

Först diskuteras likheter och skillnader kring studiernas syfte och metod. Därefter diskuteras 

de resultat som framkommit mot arbetets bakgrund och det teoretiska perspektivet. Slutligen 

förs en diskussion gällande metodval, datainsamling, urval och dataanalys samt slutsatser 

och förslag till fortsatt forskning. 
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6.1 Resultatdiskussion 
 

 
6.1.1 Diskussion kring studiernas syfte och metod 

I detta examensarbete har både kvalitativa och kvantitativa studier granskats. En kvalitativ 

ansats använder sig, enligt Polit och Beck (2012), av subjektiva upplevelser och detaljerade 

beskrivningar i dialogform. Eliasson (2013) menar dock att en kvalitativ ansats har den 

nackdelen att intervjuer och observationer kan vara tidskrävande. Å andra sidan är fördelen 

att olika upplevelser och erfarenheter kan samlas och gemföras. Problemet med kvantitativ 

forskning är i sin tur att man försöker få så många svar som möjligt utan att deltagare delar 

sina upplevelser på djupet samtidigt som även individuella skillnader ignoreras. 

Studierna i detta examensarbete har syftat till att beskriva musikens inflytande på 

välbefinnandet hos personer med demens. Det som skiljer dem åt är att de genomförts på 

personer med olika grader av demens samt att effekterna av musikterapin vid mätning haft 

olika resultat. Studierna har valt metod efter syfte. Det som använts är bland annat 

intervjuer, observationer, randomiserad analys och videoinspelningar. I en kvalitativ studie, 

där syftet är att visa interaktioner i en sånggrupp, mellan personer med demens och deras 

vårdare, har intervjuer och videoinspelningar använts. Genom dessa metoder har deltagarna 

givits möjlighet att uttrycka personliga tolkningar av olika situationer, som sedan i sin tur 

tolkas av forskaren. 

Det är en fördel att använda intervjuer för att besvara frågor vars syfte är att förstå social 

interaktion och människors inre upplevelser. Fyra av de sju kvalitativa artiklarna använder 

sig av intervjuer med fokusgrupper (McDermott m.fl., 2014; Tuckett m.fl. 2015; Osman m.fl., 

2014; Ward & Parkes, 2015). Enligt Polit & Beck (2012) består en av fördelarna med 

fokusgrupper i att deltagarna med liknande bakgrund kan berätta om sina upplevelser. 

Nackdelen kan vara att inte alla deltagare kommer att göra det eller att de inte vågar uttrycka 

sig. En annan intressant aspekt ur ett etiskt perspektiv är att man har intervjuat personer 

med demens som inte har varit så långt gången. De patienter som drabbats av svårutvecklad 

demenssjukdom hade inte kunnat medverka i intervjuer. Därför är det viktigt att forskare 

som intervjuar försöker uppmuntra alla deltagare att dela med sig sina upplevelser. 

Enbart en av de kvantitativa studierna, Marmstål-Hammar m.fl. (2011), har använt 

videoobservationer. Deltagarna i forskningen observerades genom att vara närvarande där 

personer med demens spelades med videokamera. Observationer genomfördes i sammanlagt 

med 80 videoinspelningar bland de tio personerna med demens. Musikform som valdes var 

vårdarsång som vårdarna sjöng de kända populära låtar samt barnvisor från tidigare 

tillsammans med personer med demens. Skalan som användes var Observed Emotion Rating 

Scale (OERS) som är speciellt anpassad till personer med demens för att undersöka uttryck 

för upplevelse. Skalan omfattar fem olika uttryck som glädje, allmänvakenhet och ilska, oro 

och sorg. Varje enskilt uttryck bedömdes under en tio minuters observationsperiod. En 

annan metod som tillämpats i samma studie var Resistiveness to Care Scale (RTCS) för att 

undersöka morsvårighet under tio minuter observation. Beteenden som bedömdes var ”pull 

away” (dra sig undan), ”grab object” (ta tag i object), aggressivitet i form av skrikande, våld, 

sparka, slå, hota, gråta. 

Polit och Beck (2012) skriver att fördelen med denna metod är att observationer inte 

felbedöms, vilket förekommer vid vanlig observation. Nackdelen är att deltagare kan känna 
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sig obekväma vid videoinspelning. Denna nackdel ska iakttas tillsammans med ett etiskt 

tillvägagångsätt, så att ingen deltagare känner sig kränkt. 

 
 

 
6.2 Diskussion kring studiernas resultat 

Resultatet visar att musik och sång fungerar som en plattform som stimulerar det biografiska 

minnet samt ger en energigivande effekt som leder till känslan av hopp och välbefinnande. 

Det är emellertid viktigt att påpeka att dessa slutsatser också problematiserats av till exempel 

Cars och Zander (2006), som påminner om att minnet faktiskt försämras hos personer med 

demens. Det påverkar samtal genom att ord försvinner, särskilt när demenssjuka pratar med 

obekanta eller med flera personer samtidigt. Samma sak uttrycks av Small m.fl. (2003) som 

beskriver att glömska kan leda till ett försämrat välbefinnande, eftersom minne och 

koncentration försvagas. 

Att alla resultat avseende relationen mellan musik och demenssjukdom inte är helt 

samstämmiga antas bero på omständigheter där det ställs krav på den individuella kognitiva 

förmågan att delta i gemensamma aktiviteter. Också Edberg (2009) skriver om 

demenssjukdom som kännetecknas av ett gradvis försämrat minne och problem att uttrycka 

sig verbalt. I enlighet med Erikssons vårdvetenskapliga perspektiv (2000) skapar dessa 

symtom ett lidande för personer med demens, eftersom de uppfattar sina egna möjligheter 

och sig själva som främmande. Men genom exempelvis sång och dans kan lidandet undvikas 

och minnessvårigheterna minskas i viss utsträckning. 

Resultatet visar att minnen med musik tenderar att vara mer specifika, känslomässiga och 

återkallas snabbare. Detta kan kopplas tillbaka till ”Nationella riktlinjer för vård och 

omsorg”, där bland annat musik rekommenderas vid de dagliga rutinerna, så att 

demenssjuka personer kan delta i individuellt anpassade aktiviteter och på så vis uppnå 

välbefinnande. Som tidigare framgått beskriver Eriksson (1995) att leken som blir en del av 

prövningar och övningar kan vara värdefull för individen och hennes hälsa genom att hon 

provar, förändrar samt modifierar olika aktiviteter och strategier. Leken kan också reducera 

minnessvårigheter genom att demenssjuka personer exempelvis lyssnar på musik och 

sjunger i grupp. Vidare visar resultatet att musik och sång i grupp ger en positiv effekt, 

främjar kommunikation samt skapar känsla av trygghet och tillhörighet. Dessa slutsatser kan 

betraktas i ljuset av tidigare forskning, till exempel Hedman m.fl. (2013), som hävdar att 

personer med demens på grund av kognitiva nedsättningar kan uppleva svårigheter i socialt 

samspel. Samma sak uttrycks av Papastavrou m.fl. (2011) som beskriver att personer med 

demens isolerar sig från omgivningen, vilket kan leda till nedstämdhet och ohälsa. Social 

interaktion är mer krävande på den individuella förmågan för att skapa en naturlig och 

frivillig kommunikation. Samtidigt kan social interaktion minska beteendeproblematiken 

samt öka kommunikationen bland personer med demens och deras vårdare. Braatas m.fl. 

(2010) påpekar att det är av stor betydelse att demensdrabbade personer träffas med sina 

likar för att skapa en tryggare social interaktion, där de vågar möta varandra. Detta styrks av 

Eriksson (1988) som hävdar att människor ska ses som unika, men samtidigt som individer 

som delar likheter med varandra. 

Att musik och sång i grupp ökar social integration och kommunikation bekräftas också av 

andra studier, t.ex. Murrock och Higgins (2009). Enligt dessa författare kan musik och sång 

ge upphov till en närmare social kontakt mellan demenssjuka personer och deras vårdare. 

Studien påvisar att användningen av musik vid omvårdnaden av personer med demens 
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minskar beteendeproblematiken och förbättrar dagliga funktioner samt främjar 

välbefinnandet (Götell m.fl., 2009). Detta stärks i de Nationella riktlinjerna för vård och 

omsorg, där det framhålls att personcentrerad omvårdnad, genom exempelvis deltagande i 

musikaktiviteter, kan minska agitation och öka hälsan (Socialstyrelsen, 2010). 

Något som ytterligare framkommit i resultatet är att musik och vårdarsång under 

morgonrutiner minskar negativa komplikationer i form av oro, rädsla, skrik, 

vandringsbeteenden, behovet av att ta tag i objekt (eng. ”grab object”) samt av att dra sig 

undan (eng. ”pull away”). De negativa komplikationer utlöses ofta på grund av behandling 

med läkemedel som drabbar personer med demensdiagnos vilket ses som både livslidande 

och ett sjukdomslidande utifrån det vetenskapliga perspektivet. Även det kan vara ett 

stressigt tillstånd för vårdpersonal (Eriksson, 2000). Att negativa komplikationer kan minska 

genom musikens och vårdarsångens inverkan kan dessutom ses som en form av ansande, 

lekande och lärande som skapar välbefinnande hos patienter. Resultatet kan vidare kopplas 

med en studie av Ballard m.fl. (2008) som har visat att behandling av förekommande 

antipsykotiska och antidepressiva läkemedel kan orsaka allvarliga biverkningar samt  

negativa komplikationer. En relaterad studie av Skärsätter (2009) framhåller att förvirring 

hos personer med demens kan orsakas av behandling med läkemedel, detta särskilt vid fel 

kombination av läkemedel. Ragneskog (2011) påstår att läkemedel så långt som möjligt bör 

undvikas, för att öka välbefinnandet hos demenssjuka personer. Påståendet styrks också av 

Socialstyrelsen (SOSFS, 2012:9) som beskriver att läkemedel kan orsaka biverkningar. Enligt 

Eriksson (1995) stimulerar den lustbetonade och skapande leken vår lust och vilja, vilket 

leder till att vi bättre kan klara av besvärliga situationer. Både Socialstyrelsens 

rekommendationer och vetenskaplig forskning samt av detta examensarbete framkomna 

resultat visar att musik har en välgörande effekt på demenssjuka personer och borde, under 

vissa förutsättningar, föredras framför behandling med läkemedel. Syftet med 

examensarbetet var att påvisa att musik som icke-farmakologisk behandlingsmetod har en 

god och positiv effekt på minskning av psykoser och aggressivitet, vilket också har gjorts. 

Resultat visar emellertid också att musik inte alltid verkar positivt. Den studie som gjorts av 

Liu m.fl. (2012) visar på att musikinterventionen, om den fördröjs under lunchtid, kan 

påverka negativt och dessutom förstärka problematiska beteenden (fysisk aggressivitet, icke- 

fysisk aggressivitet, verbal aggressivitet samt icke-verbal aggressivitet). Liu m.fl. (2012) 

menar att svårigheter med beteendestörningar och kognitiva funktioner i omvårdnaden av 

personer med demenssjukdom är vanliga vid lunchtiden, då avkopplande eller lugnande 

musik spelas under en längre tid. 

Denna slutsats går emot andra redan redovisade resultat. I det sammanhanget är det viktigt 

att påminna om Socialstyrelsens (2010) rekommendationer att vårdpersonal bör anpassa 

vården efter patientens behov, s.k. personcentrerad vård. Detta styrks av SFS, 1982:763 som 

belyser att en god vård ska byggas på respekt för patientens självbestämmande samt ta 

hänsyn till patientens behov. 

Resultatet av detta examensarbete visar att musik och sånggrupper har en bra och positiv 

effekt på välbefinnande och hälsa bland personer med demens. Dessutom kan musik i olika 

former – såsom sång, dans, att lyssna på musik via multimedia, individuellt anpassad musik 

eller att spela instrument – öka social integration mellan personer med demens och deras 

vårdare. Musik kan också lindra beteendemässiga symtom som oro, ångest och agitation. 

Detta examensarbete har visat att musik i olika former borde tillämpas i den dagliga 

omvårdnaden av demenssjuka personer. 
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6.3 Metoddiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att belysa musikens inflytande på välbefinnandet hos 

personer med demenssjukdom. Metoden som använts är en litteraturöversikt enligt Friberg 

(2012). Från början det var tanke att göra en litteraturstudie med kvalitativa artiklar vilket 

ändrades efter otillräckliga kvalitativa forskningar. Därmed valdes analysmetoden 

litteraturöversikt med både kvalitativa samt kvantitativa artiklar. De publicerade artiklarna 

var mer än tio år gamla. I så fall hade resultatet inte kunnat baseras på den senaste 

forskningen. För att betraktas som relevanta borde vetenskapliga artiklar som regel vara 

publicerade inom de senaste tio åren. Av särskild vikt är deras översikt över ett visst 

forskningsområde, där de nyaste fynden redogörs för. Dessa aspekter iakttogs vid urvalet av 

de kvantitativa och kvalitativa artiklar som ingår i det här examensarbetet. Den kvalitativa 

studien som utfördes 2004 valdes för sin metod som bedömdes som relevant för syftet i 

examensarbetet. Det finns dock vissa kritiska invändningar mot den metoden. Polit och Beck 

(2008) menar att kvalitativa studier arbetar med data i form av upplevelser, medan 

kvantitativa studier sysslar med statistik, vilket ger en bredare översikt av problemområdet. 

Det finns nackdelen med litteraturöversikt såsom att analysen inte blir djupgående som med 

en kvalitativ litteraturstudie. En annan nackdel är att analys sker på redan bearbetade studier 

och att forskarna kan vinkla sitt urval så att det stämmer överens med deras egen uppfattning 

(Friberg, 2012). 

Studierna granskades utifrån deras kvalitet och kvalitetsgranskningsfrågor (Friberg, 2012). 

Efter kvalitetsgranskningen visades att studierna var trogna samt forskningsprocessen var 

ordentligt tydliggjord och förståelig. Ett annat avgörande faktum var att studierna skulle 

svara på problemformuleringen och syftet. Det hade varit önskvärt med en jämnvikt i antalet 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Som redan framgått baseras detta arbete på sju 

kvalitativa respektive fyra kvantitativa artiklar. En styrka i examensarbetet är att forskningen 

med olika ansatser kan belysa resultat från olika perspektiv. 

I början förekom vissa svårigheter med att hitta relevanta studier. Vid datainsamlingen har 

lämpliga vårdvetenskapliga databaser använts, som CINAHL Plus och Pub Med. Vid 

sökningen av lämpliga studier var vissa artiklar inte sakkunnigt granskade, vilket sedan 

resulterade i att årtal utvidgades. Användandet av sakkunnig granskning ansågs vara viktigt 

för att få fram vetenskapliga studier som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Vid ”full 

text”-användandet kan det finnas risk för att urvalet blir selektivt och att värdefulla och 

relevanta studier exkluderas. Antalet sökord begränsades till dementia och music och care, 

då dessa bedömdes som kärnfulla för detta examensarbete. Sökord som anxiety och affect 

och agitation har använt MeSH-termer, vilket innebär att information inhämtats med olika 

termer för samma begrepp. Det har gjort sökningen mer konsekvent (Polit & Beck, 2008b). 

Tre av de analyserade studierna har genomförts i utomeuropeiska länder, varav två av dem är 

från Taiwan (Sung m.fl. 2010; Chang m.fl., 2008) samt en från Australien (Tuckett m.fl. 

2015). På grund av kulturskillnader kan studierna i utomeuropeiska länder uppfattas som en 

svag aspekt i analysen. Demensvården ser annorlunda ut i andra länder vid jämförelse med 

Sverige. En annan svaghet kan vara att studierna är skrivna på engelska, vilket gör att det 

finnas en risk för feltolkningar och missförstånd. Det var svårt att översätta så korrekt som 

möjligt. Det kan dock vara en styrka att valda studier kommer från flera europeiska länder, 

som till exempel Storbritannien, Norge, Danmark, Irland och Finland. Det kan ge en bredare 

bild över forskning inom demensvården samt flera beprövade erfarenheter för att främja 

välbefinnandet och underlätta demenssjuka personers livskvalitet. 
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Examensarbetet har skrivits av en författare. Hänsyn till tillförlitlighet, överförbarhet och 

giltighet har tagits i enlighet med Polit och Becks rekommendationer (2008). Inom kvalitativ 

forskning tillförlitligheten innebär noggrann verifiering av ställningstagande under hela 

forskningsprocessen och inte kan skattas med siffror. Överbarhet i kvalitativ forskning 

handlar om att i vilken utsträckning ska resultaten överföras till en grupp eller situation. 

Giltighet i kvalitativa forskningen noggrant beskriver urval och metod samt arbetsanalys för 

att ge läsaren möjlighet att bedöma tolkningarnas giltighet. Samtliga artiklar med kvantitativ 

metod handlar om musikens inverkan på personer med demens. De har använt sig av 

pålitliga mätinstrument och mätt det som studien haft för avsikt att mäta. Studiernas resultat 

är också möjliga att generalisera och detta med hög giltighet. Forskarna har dessutom använt 

sig av flera relevanta mätinstrument för att säkerställa sina resultat.  För kvalitativa studier  

är det viktigt att resultat är överförbart till andra situationer och miljöer. Dessa resultat ska 

dock inte generaliseras. Överförbarhet kontrolleras i kvalitativa studier, vilket medför att 

läsaren själv avgör vad som är överförbart till andra situationer och miljöer. I både kvalitativa 

och kvantitativa studier som använts i examensarbetet har deltagarna varit både män och 

kvinnor. Dessutom uppvisar studiedeltagarna olika typer av demenssjukdomar, i olika 

stadier. Det i sig ökar överförbarheten. 

Syftet med detta arbete var att belysa musikens inflytande på välbefinnandet hos personer 

med demenssjukdom. Med hjälp av en lämplig metod har studien kunnat besvara 

problemformuleringen. De studier som tagits upp i arbetet visar på att musikens inverkan 

på demenssjuka personer gör sig gällande över lands- och nationsgränser. Det anses vara 

möjligt att överföra dessa resultat till svenska förhållanden och svensk sjukvård. Validiteten 

av de slutsatser som dragits är stark och bygger på relevanta teoretiska och metodologiska 

modeller. I examensarbetet har dessa modeller tolkats och diskuterats. Egna uppfattningar 

och utvärderingar har inte använts, och en rättvis och neutral hållning har eftersträvats 

under hela examensarbetet. 

 
 

 
6.4 Etikdiskussion 

Polit och Beck (2008) framhåller vikten av att inte plagiera eller misstolka studier som 

används. Enligt (CODEX, 2013) bör forskare inte plagiera, förfalska eller förvränga sina 

forskningsresultat. För att i detta examensarbete tillgodose forskningsetiska normer ansågs 

det vara av vikt att förhålla sig neutralt till de valda studierna och undvika plagiat. De 

framkomna resultaten har redovisats i analysen, och inget har medvetet förvrängts, feltolkats 

och förfalskats. Egna värderingar och åsikter har inte tillämpats. Studierna har lästs och 

redovisats med omsorg och noggrannhet. Alla de valda studierna har haft en etisk grund och 

diskussion. Av de studier som använts uppvisar fem kvalitativa och tre kvantitativa en 

medelnivå vid kvalitetsgranskning. Resten av studierna har hög kvalité. Deras syfte, metod 

och resultat har kontrollerats i enlighet med Friberg (2012) kvalitetsgranskning. 

Referering har utförts tydligt enligt APA-manualen. Ifall studierna är skrivna på engelska, 

har översättningen gjorts med omtänksamhet, så att innehållet överensstämmer. Någon 

diskussion kring alternativ översättning har dock inte förts. Personer med demens har varit i 

centrum, och något nedlåtande språk har inte använts. 
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7 SLUTSATSER 
 

I examensarbetet har följande visats. 
 

 Personer med demenssjukdom som genomgått musikterapi har fått en positiv och 

energigivande effekt samt en känslomässigt meningsfull upplevelse. 

 Med hjälp av vårdarsång stimuleras gamla minnen, förmågan att tala och 

koncentrationen för att lära sig nya låtar. Det konstateras även att musik är en 

plattform utifrån vilken det biografiska minnet kan förbättras. Jämfört med 

sammanhang utan musik är minnen med musik mer specifika, känslomässiga och 

återkallas snabbare. 

 Musik leder till bättre humör samt reducerad aggressivitet och högt skrikande. 

Demenssjuka personer blir lätt avslappnade. Även en psykosomatisk effekt har 

observerats. Ansiktsuttryck ändras och för det mesta dröjer det positiva humöret vid 

vandringsbeteende under en kort period. 

 

Analysen av musik och sång hos personer med Alzheimer visar att de med musikens hjälp 

kan hantera humörsvängningar, reglera känslor och lindra stress. Vårdarna behöver också 

vara lyhörda, empatiska och använda sin intuition för att på bästa sätt känna igen tecken hos 

som demenssjuka ger uttryck för och anpassa musiken som leder till ett bättre dagligt 

välbefinnande för demenssjuka. 
 
 
 
 
 

 

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 

Det är önskvärt att fortsätta forskningen kring musik som en alternativ icke-farmakologisk 

behandlingsmetod, eftersom de resultat som hittills framkommit är så positiva. En 

nyckelkomponent för framtida forskning är tålamod, både för forskarna och vårdpersonal, 

eftersom det tar tid för många personer med demens att anpassa sig till den nya terapin. 

Musik som vårdinsats har visat sig vara en enkel och billig behandlingsmetod. Forskning på 

det temat har visserligen bedrivits, men det krävs fler studier för att undersöka musikens 

påverkan i alla tre huvudgrupper: primärdegenerativa, vaskulära och sekundära 

demenssjukdomar. Detsamma gäller forskning på lätt, måttligt eller svårt utvecklad demens. 

Dessutom är det viktigt att musiken verkligen speglar individens behov. Typen av musik och 

aktivitet måste anpassas efter graden och svårighetstypen av demenssjukdom. I vissa fall har 

fel musik – för aggressiv eller för barnslig – förvärrat situationen och orsakat större agitation. 

Detta innebär att forskningen måste anpassas till stadiet av demenssjukdom som patienten 

befinner sig på. Om det är lätt demenssjukdom skulle musik kunna användas i olika former. 

Med detta menas att spela något instrument, sjunga med vårdare och lyssna på både kända 

och okända låtar. Det skulle även vara intressant att dela in patienter i grupper efter kön, 

civilstånd, arbetsplats, utbildningsbakgrund samt de som har lika symtom av 

demenssjukdom. Vid måttlig grad av demenssjukdom skulle patienterna kunna delas in i 

grupper beroende på vilken huvudgrupp av demenssjukdom patienten är drabbad av. I den 

fasen bör forskningen anpassas efter vilken form av musik kan användas samt dela in 
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demenssjuka personer med liknande symtom in i grupper. Samma indelning skulle kunna 

göras gällande den svårt utvecklade demenssjukdomen. Grupper kan skapas beroende på i 

vilken mån patienten är redo att samarbeta och kommunicera med vårdare, vilka möjligheter 

patienterna har att uttala sig eller vilket intresse de överhuvudtaget visar i att vara delaktiga i 

forskningen. Allt detta kan vidare kopplas till variabler som ålder och kön. Alla patienter 

skulle kunna testas med både aggressiv samt snällare typ av musik beroende på affinitet av 

patienten som individ, det vill säga att alla människor har egen smak och upplevelse av 

musiken som bör anpassas efter deras vilja. 
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vanlig omvårdnad 
utan musik. 
Mätningsinstrume 
nten var CMAI, 
för att undersöka 
välbefinnandet 
hos personer som 
drabbats av 
Alzheimers 
demenssjukdom. 
Livskvalitet 
mättes med 
ADRQL. 

musikaktiviteterna 
ökar livskvalitet och 
välbefinnandet 
jämfört med endast 
vanlig omvårdnad. 
Men resultatet visar 
ingen märkbar 
skillnad mellan 
musikaktiviteterna 
och aktiviteter utan 
musik. 

Journal of 
Clinical 
Nursing/ 
Sung, H., 
Chang 
A:,&  Lee, 
W.L.,(201 
0). 
Taiwan 

A preferred 
music listenng 
intervention to 
reduce anxiety 
in older adults 
with dementia in 
nursing homes. 

Att utreda 
effektiviteten av 
favoritmusik 
som en åtgärd 
mot rädsla och 
oro hos 
personer med 
demens på ett 
särskilt boende. 

Kvantitativ 
experimentell 
studie, där 29 
personer med 
demens deltog. 
29 deltagare 
utgör en 
experimentgrupp i 
sex veckor med 
30 minuters 
lyssnande på 
musik, två gånger 
i veckan. Av de 
29 deltagarna fick 
23 i 
kontrollgruppen 
vanlig omvårdnad 
utan musik; 6 
deltagare fick 
omvårdnad 
medan de 
lyssnade på 
musik. Oron 
mättes före 
interventionen 
och den sista 
veckan med 
RAID- 
bedömningsskala 
n. 

Behandling med 
musik resulterade i en 
avsevärd minskning 
av rädslan och oron 
blandpersoner med 
demens. Omvårdnad 
utan musik har ingen 
effekt på att minska 
rädsla. 

Dementia/ 
The 
Internatio 

Assessment of a 
music-based 
multimedia 

 

Syftet med PG 
(Picture 

Kvalitativ metod 
med intervjuer 
där demensvård- 

Multimedia 
programmet ”Picture 
Gramophon” kan 



 

 

nal 
Journal of 
social 
research 
and 
practice/ 
Topo,P., 
Mäki, O., 
Saarikalle 
, 
K., 
Clarke, 
N., 
Begley,E., 
Cahill,S., 
Arenlind,J 
., Holthe,T. 
,Morbey,H 
., Hayes,K. 
& 
Gilliard, 
J. 
(2004). 
Storbritan 
nien, 
Norge, 
Irland 
&Finland 

program for 
people with 
dementia. 

Gramophon), en 
multimedia att 
undersöka 
effekten av 
musik vid 
användning av 
ett musikbaserat 
multimedia 
program och 
undersöka 
välbefinnande 
av personer 
med demens. 

enheter i 
Storbritannien, 
Norge och Irland 
deltog, samt två 
enheter i Finland. 
Studien 
genomfördes 
under en sex- 
månaders period. 

stödja välbefinnande 
hos personer med 
demens genom att 
förbättra humör, 
stimulera minnen, 
minska oro och 
vandringsbeteende. 
Dessutom kan PG 
öka gemenskap 
mellan personer med 
demens och deras 
vårdare. 

Dementia 
The 
Internatio 
nal 
Journal of 
social 
research 
and 
practice / 
Camic, 
P.M., 
Williams 
Myferi, C. 
& Meeten, 
F. (2011). 
Storbritan 
nien 

Doe’s ”Singing 
Together Group” 
improve the 
quality of life of 
people with a 
dementia and 
their carers? A 
pilot evaluation 
study. 

Att påvisa hur 
deltagandet i en 
sånggrupp 
påverkar både 
personer med 
demens och 
deras 
vårdgivare 
genom att 
minska 
isoleringen, 
förbättra dagliga 
funktioner och 
öka 
välbefinnandet. 

Kvalitativ metod 
genomfördes och 
analyserades 
med intervjuer 
före, under och 
efter 10 veckor. 
Alla intervjuer 
videoinspelades. 
10 personer med 
demens deltog i 
en sånggrupp 
under 10 veckor. 

Sånggruppen har 
möjlighet att främja 
välbefinnande och ge 
en känsla av 
harmoniskt 
gemenskap samt 
fungera som en 
mental stimulering vid 
omvårdnad för 
personer med 
demens. 

Journal of 
Clinical 
Nursing/ 
Chang, 
F., 
Huang, 

The effect of a 
music 
programme 
during lunchtime 
on the problem 
behaviour of the 

Syftet var att 
belysa vad 
musik har för 
effekt på 
beteende 
problem hos 

Kvantitativ metod; 
en kvasi- 
experimentell 
studie under 8 
veckor, med 41 
personer med 

Frekvensen av oro 
ökar utan musik; 
under musikterapin 
minskar den. Utan 
musik minskar 
livskvalitet men under 



 

 

H., Lin, 
K., & Lin, 
L. (2008). 
Taiwan 

older residents 
with dementia at 
an institution 

personer med 
demens under 
måltiderna. 

demens på ett 
äldreboende i 
Taiwan. Musik 
spelades jämna 
veckor, medan 
ingen musik 
spelades udda 
veckor. 
Instrumentskalan 
som användes 
var CMAI. 

terapins påverkan 
ökar den. 
Agitationsstörning 
ökar i standard 
omvårdnad men 
minskar i terapin. 

Dementia 
The 
Internatio 
nal journal 
of social 
research 
and 
practice/ 
Ward, A.& 
Parkes, 
J.,(2015). 
Storbritan 
nien 

An evaluation of 
a Singing for the 
Brain pilot with 
people with a 
learning 
disability and 
memory 
problems or a 
dementia. 

Syftet var att 
vissa effekten 
av Singing for 
the Brain 
interventionen, 
stödet, 
kommunikatione
n och socialt 
engagemang 
mellan personer 
med Alzheimers 
sjukdom och 
deras vårdare, 
samt deras 
minne. 

Kvalitativ metod 
med sex semi- 
strukturerade 
intervjuer, där 
personer med 
demens från två 
äldreboenden 
utgör en 
fokusgrupp, samt 
fyra semi- 
strukturerade 
intervjuer där 
personer med 
Alzheimers från 
två äldreboende 
och deras 
vårdare utgör en 
annan 
fokusgrupp. 

Musik har en positiv 
inverkan på humöret, 
uppförande och 
minne för personer 
med demens. 
Därutöver stödjas 
kommunikation 
mellan personer med 
demens och deras 
vårdare. 



 

BILAGA C 

Förslag på frågor vid granskning av kvalitativa artiklar 
 

Kvalitets värdering av 
kvalitativa artiklar 1,2,3,5,8,9, 11. 

 
Hög 

 
Medel 

 
Låg 

Finns en tydlig problemformulering? 2,3,5,11 1,8,9  
Är syftet tydligt formulerat? 1,2,3,5,8,9,11   
Är metoden bra beskriven? 1,2,3,5,8,9,11   
Finns en tydlig redovisning av resultatet? 1,2,3,5,8,9,11   
Finns en metoddiskussion? 1,2,3,5,8,9,11   
Finns en etikdiskussion? 1,11 12,3,5,8,9  

 
 

 

Förslag på frågor vid granskning av kvantitativa artiklar 
 

Kvalitets värdering av 

kvantitativa artiklar 4,6,7,10. 

 
 
Hög 

 
 
Medel 

 
 
Låg 

Finns en tydlig problemformulering? 4,6,7,10   
Är syftet tydligt formulerat? 4,6,7,10   
Är metoden bra beskriven? 4,6,7,10   
Finns en tydlig redovisning av resultatet? 4,6,7,10   
Finns en metoddiskussion? 4,6,7,10   
Finns en etikdiskussion? 4 6,7,10,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


