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Sammanfattning 

Bakgrund: Personer med demens har en försämrad förmåga att förstå och kommunicera med 

omgivningen och därför kan det vara svårt och krävande att vårda personer med demens. 

Agitation är ett vanligt beteendeproblem vid demenssjukdom och är påfrestande för såväl 

personen med demens, som för vårdgivaren. Personer med demens behandlas främst 

farmakologiskt trots de biverkningar som läkemedelsbehandlingen orsakar och därför behövs 

andra behandlingsstrategier och omvårdnadsåtgärder för att öka välbefinnandet och minska 

deras lidande.  

Syfte: Att beskriva musikens inverkan på människor med demenssjukdom och deras 

vårdgivare.  

Metod: En systematisk litteraturöversikt av fjorton kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga 

artiklar som sedan analyserades och sammanställdes i ett resultat.  

Resultat: Musik visade sig ha en övervägande positiv inverkan på personer med 

demenssjukdom och deras vårdgivare. De demenssjuka personernas agitation minskade, deras 

möjlighet att kommunicera förbättrades och de fick en ökad livskvalitet. Vårdgivarnas 

samarbete med den demenssjuka personen förbättrades och de blev mer närvarande i 

omvårdnaden. 

Slutsats: Musiken inverkade på ett övervägande positivt sätt i omvårdnaden av demenssjuka 

personer och gav även en positiv inverkan på de demenssjuka personernas vårdgivare. 

Resultatet visar att musik kan vara användbart för att förbättra vården av personer med 

demens och kan förmodligen fungera som en icke-farmakologisk behandling i omvårdnaden. 

 

 

Nyckelord: Demens, Icke-farmakologisk behandling, Litteraturöversikt, Musik, Omvårdnad 

 

 

Abstract 

Background: People with dementia have an impaired ability to understand and communicate 

with their environment and it can be difficult and demanding to care for people with 

dementia. Agitation is a common behavior problem in dementia and this is stressful for both 

the person with dementia, as for the caregiver. People with dementia are treated primarily 

pharmacological despite the many side effects that drug therapy induced and therefore 

requires other treatments strategies and nursing interventions to improve wellbeing and to 

reduce their suffering.  

Aim: To describe the impact of music on people with dementia and their caregivers.  

Method: A systematic literature review of fourteen qualitative and quantitative research 

articles that then were analyzed and summarized in the result.  

Results: Music was found to have a predominantly positive impact on people with dementia 

and their caregivers. The dementia person’s agitation decreased, their ability to communicate 

improved and they had an improved quality of life. The caregiver’s cooperation with the 

dementia persons was improved and they became more present in the care.  

Conclusion: The music had a mainly positive impact in the care of persons with dementia and 

also gave a positive impact on the caregivers. The results show that music probably can be 

useful for improving the care of people with dementia and can act as a non-pharmacological 

treatment in the care.  

 

 

Keywords: Care, Dementia, Literature review, Music, Non-pharmacological treatment  
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1 Inledning 

Under vår första verksamhetsförlagda utbildning på sjuksköterskeprogrammet kom vi i 

kontakt med människor på särskilda boenden som drabbats av demenssjukdom och det var 

under den perioden som intresset, tankarna och funderingarna kring de demenssjuka 

personernas situation började växa. I takt med vår egen kunskapsutveckling och erfarenhet 

började vi sedan se brister och en viss problematik inom detta område. Vår uppfattning är att 

läkemedelsbehandling är den främsta åtgärden vid olika demenssymtom samt att kunskaperna 

kring icke farmakologiska åtgärder inte är tillräcklig. Dessutom ger många av medicinerna 

upphov till flera negativa biverkningar som försämrar de demenssjuka personernas hälsa till 

exempel genom att de blir än mer förvirrade, oroliga eller deprimerade. En del av de 

människor med demens som vi mötte var väldigt oroliga, rastlösa och aggressiva samt att de 

hade utvecklat ett rop- och skrikbeteende. De kunde vandra omkring i flera timmar utan att 

komma till ro, plocka med sig saker från rum till rum samt skrika på såväl personal som på de 

andra personerna med demens och deras anhöriga. När vi sedan upptäckte hur mycket de 

uppskattade de tillfällen då det spelades välbekant musik eller när någon sjöng för dem så 

väckte det vårt intresse för vad musiken kan ha för betydelse för människor med 

demenssjukdom. Titeln på vårt examensarbete växte fram under analysen av resultatet och är 

ett engelskt citat som översatts av författarna.  

 

2 Bakgrund 

Detta avsnitt innehåller definitioner och begrepp som återkommer i detta examensarbete samt 

fakta om demens, farmakologisk behandling, omvårdnad, musik och sång samt tidigare 

forskning. Examensarbetets vårdvetenskapliga perspektiv redovisas samt arbetets 

problemformulering. 

 

2.1 Definitioner och begrepp 

I detta examensarbete används begreppen ”vårdgivare/vårdare” som författarna definierar som 

vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och anhöriga som ansvarar för omvårdnaden av 

den demenssjuka personen. Begreppet ”musik” definieras av författarna som all slags musik 

så som sång som framförs av såväl de demenssjuka personerna som deras vårdgivare, 

instrumentell musik, radiomusik och bakgrundsmusik. Med begreppet ”vårdtagare” menar 

detta examensarbetes författare personer som drabbats av demenssjukdom.  

 

2.2 Demens    

I Sverige finns det ca 148 000 personer med diagnosen demens och varje år insjuknar 

ytterligare ca 24 000 personer och antalet kommer att stiga i takt med att befolkningen blir allt 

äldre (Socialstyrelsen, 2010). Demens är ett samlingsnamn och ett kroniskt tillstånd i hjärnan 

som med tiden försämras och påverkar kognitiva förmågor som är kopplade till människans 

tänkande och intellekt som bland annat minne, språk, tidsuppfattning och 

orienteringsförmåga. Det finns två olika slags former av demenssjukdomar, 

primärdegenerativa och sekundära demenssjukdomar. Den vanligaste är Alzheimers som hör 

till de primärdegenerativa sjukdomarna, och vaskulär demenssjukdom som hör till de 

sekundära demenssjukdomarna (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006).  
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Sjukdomsbilden och symtomen varierar beroende på vilken demenssjukdom som en person 

har och vilken del av hjärnan som drabbats. Till en början kan sjukdomen visa sig genom att 

personen får svårigheter med att lära sig nya saker och att korttidsminnet sviktar. Den 

drabbade personen får en försämrad förmåga att kommunicera, förstå och tolka sin omgivning 

vilket leder till oro, otrygghet och ängslan hos den demenssjuka personen. Andra symtom som 

kan förekomma är personlighetsförändringar så som aggressivitet, brist på empati och dåligt 

omdöme, psykiska symtom som till exempel förvirring och ångest samt att personen kan få 

det svårt med planering och genomförandet av de dagliga aktiviteterna utan hjälp från 

närstående (SBU, 2006). Vid svårare former av demens kan personen bli oförmögen att tolka 

synintryck, få språkstörningar, vandra omkring utan att komma till ro och plocka med sig 

saker för att sedan glömma bort dem (Ragneskog, 2011).  

 

På grund av de kognitiva funktionsnedsättningarna som demenssjukdomen leder till får 

personen svårare att uttrycka sig och förstå sin omgivning och ett vanligt problem som 

demenssjukdom kan föra med sig är agitation. Detta begrepp innefattar bland annat 

aggressivitet, irritabilitet, rastlöshet, skrik- och ropbeteende, gråt, ängslighet och upprepning 

av ord och fraser. För den demenssjuke personen är agitation ett stressigt tillstånd som ofta är 

en indikation på låg livskvalitet. Agitation kan utlösas och bero på en mängd olika faktorer 

som uppstår i den omgivande miljön som t.ex. störande ljud och stress samt att agitation ofta 

kan triggas igång oavsiktligt av den demenssjuka personens vårdgivare (Ragneskog, 2011). 

 

2.3 Farmakologisk behandling vid demenssjukdom 

I dagsläget finns det inget läkemedel som kan förebygga, bota eller stoppa utvecklingen av 

demens men däremot kan symtomen lindras och förbättra situationen för den drabbade.  

Då äldre människor är extra känsliga för läkemedel så måste det ges med stor försiktighet 

eftersom risken för biverkningar ökar, till exempel förvirring, dåsighet, stelhet, matleda, 

ångest, diarré och sömnsvårigheter (SBU, 2006; Socialstyrelsen, 2010).  

 

De biologiska förändringarna skiljer sig åt mellan de olika typerna av demenssjukdom och 

detta leder till att den farmakologiska behandlingen ofta är specifik för en viss diagnos. Målet 

med läkemedelsbehandling är att förbättra kognitiva förmågor och öka välbefinnandet genom 

att behandla depressioner, negativa beteendeförändringar, agitation och psykiska symtom som 

kan orsaka lidande. Även om effekten av vissa läkemedel uppnås så finns alltid risken för 

biverkningar, något som är mycket vanligt och i vissa fall kan till och med en del läkemedel 

orsaka en ytterligare nedsatt kognitiv funktion (SBU, 2006).  

 

Socialstyrelsens (2010) rekommendationer när det gäller läkemedelsbehandlingen av olika 

demenssymtom är uppföljning viktigt för att bedöma om läkemedlet fortfarande har effekt 

och/eller ger biverkningar och detta bör ske minst en gång per år. Ragneskog (2011) menar 

däremot att läkemedel ofta ordineras rutinmässigt utan att se till individens behov samt att 

behandlingen sällan omprövas kontinuerligt. En grundprincip är att undvika läkemedel så 

långt det är möjligt till äldre med demenssjukdom och därför behövs andra 

behandlingsstrategier och omvårdnadsåtgärder för att öka välbefinnande hos personer med 

demens samt för att minska deras lidande.  

 

En litteraturöversikt gjord av Ballard, Waite och Birks (2008) visar att vanligt förekommande 

läkemedel vid behandling av psykoser och aggression minskar symtomen signifikant men att 

dessa läkemedel även har en mörk baksida. Personer med demens som intar dessa läkemedel 



3 

 

löper större risk för förödande och allvarliga biverkningar som cerebrovaskulär sjukom 

(inklusive stroke), extrapyramidala sidoeffekter och andra negativa utfall. Trots att 

läkemedlen minskar aggression och psykoser så bör dessa läkemedel inte användas 

rutinmässigt av personer med demens om de inte lider eller utsätter sig själv och andra för 

fara. 

 

2.4 Omvårdnad av personer med demens 

Vården och omvårdnaden ska utformas och genomföras i samråd med vårdtagaren samt att 

vården ska byggas på respekt för vårdtagarens integritet och självbestämmande. Vården och 

omvårdnaden av äldre människor ska även ge dem ett värdigt liv genom en trygg, meningsfull 

och aktiv tillvaro i gemenskap med andra samt att boendet ska vara anpassat efter personens 

behov av stöd (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS, 1982:763; Socialtjänstlagen, SFS, 2001:453). 

 

Eftersom demenssjukdom leder till oförmåga att ta egna initiativ till att utföra aktiviteter så 

bör personerna ges möjligheter till aktiviteter som är individanpassade t.ex. underhållning, 

dans, musik, hushållssysslor och utomhusvistelser för att motverka att personer med 

demenssjukdom blir passiva. Vidare ska omvårdnaden vara personcentrerad på det sättet att 

det är personen som ska sättas i fokus och inte själva demenssjukdomen. Den demenssjuka 

personens livsberättelse, livsmönster och värderingar ska ligga till grund för den 

personcentrerade omvårdnaden och ska ske med utgångspunkt i den demenssjuka personens 

egna upplevelser av sin nuvarande verklighet (Socialstyrelsen, 2010). En studie som gjorts 

med individcentrerad vård på ett särskilt boende visade sig medföra positiva effekter och 

förändringar hos såväl personerna med demens som hos deras vårdgivare. Bland annat så 

minskade frekvensen och förekomsten av krävande beteende samt att funktionsförmågan hos 

personerna med demens förbättrades och att de blev mer samarbetsvilliga och sensitiva när 

omvårdnaden utformades efter de olika individerna (Edberg, 2002; Edberg & Hallberg, 2001; 

Edberg, Hallberg & Norberg, 1999). 

 

Det kan vara svårt, frustrerande och krävande att vårda människor med demenssjukdom och 

det ställs höga krav på vårdgivaren i form av kunskap, utbildning, reflektion, tålamod, 

lyhördhet och kreativitet. Oberoende av hur personen med demens agerar eller reagerar i olika 

situationer är det viktigt att vårdgivaren upprätthåller en positiv inställning för att inge 

trygghet och undvika onödigt lidande (Rangeskog, 2011). Omvårdnaden av demenssjuka 

personer bör utgå från den enskilda människan för att stödja, stimulera, aktivera och hjälpa 

dem att bevara både sina funktioner och sin självkänsla (Hoe och Thompson, 2010). Eftersom 

demensdrabbade personer kan ha svårt för att uttrycka sina tankar, känslor, behov och begär 

så är en bra och fungerande kommunikation av stor vikt för att de ska känna sig bekräftade 

och sedda (Rangeskog, 2011). Vårdaren bör lyssna och låta personen med demens få ta den 

tid de behöver till att hitta orden de söker och även ge dem tid till bearbetning av den 

information de fått av vårdaren. Det är också viktigt som vårdare att tala tydligt med ett enkelt 

språk samt att använda ett lämpligt minspel beroende på vad man pratar om med den 

demenssjuka personen (Jootun och McGhee, 2011). 

  

En av de stora utmaningarna som vårdgivaren står inför i omvårdnaden av personer med 

demens är att hantera agitationsbeteende på bästa sätt. Agitation hos en demenssjuk person 

upplevs ofta av vårdgivaren som störande och jobbigt samt att det kan orsaka onödiga 

konflikter och slitningar mellan vårdaren och den demenssjuka personen. Det som inte bör 

glömmas bort är att det är minst lika svårt för den demensdrabbade personen som det är för 
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omgivningen. Det finns många omgivningsfaktorer som kan utlösa agitation och det är i stort 

sett omöjligt att eliminera dem fullständigt. Några åtgärder för att minska uppkomsten av 

agitation kan vara att hålla ett lugnt och behagligt tempo i den miljön där personen med 

demens befinner sig i samt att erbjuda olika sorters terapiformer så som ljusterapi, massage, 

husdjursterapi, akupunktur, sjukgymnastik, trädgårdsarbete, musik, sång, dans, inom- och 

utomhusaktiviteter (Ragneskog, 2011). Personcentrerad omvårdnad kan minska 

agitationsproblem genom att integriteten, initiativförmågan och självständigheten stärks och 

ökar (Socialstyrelsen, 2010).  

 

2.5 Musik i omvårdnaden 

Musik har använts i ett läkande syfte sedan lång tid tillbaka och är en naturlig del i livets olika 

skeden (Forss Wärja, 1999). Redan under antiken började filosofer som Platon och Aristoteles 

att skapa teorier om musikens betydelse för att lindra lidande och sorg. Florence Nightingale 

började på 1800-talet att införa musik i vården då hon ansåg att musik hade betydelse för 

patientens tillfrisknande samt att hon trodde att musik kunde avleda människans tankar om vi 

utsattes för obehagliga saker (Wikström, 2003). 

 

Vid musiklyssnande så upptar det personens medvetande och det är en bekant upplevelse, ger 

lindring och gör att personen kan slappna av (Asp & Ekstedt, 2009). En av musikens 

viktigaste egenskap är förmågan att skapa känslomässiga upplevelser hos den som lyssnar och 

detta ger personen trygghet samt att musiken sätter igång emotionella processer i hjärnan som 

medför att personen kan uppleva harmoni och en inre ro (Forss Wärja, 1999; Asp & Ekstedt, 

2009). Musik påverkar inte bara hörseln utan påverkar även människans andra sinnen och 

eftersom musik är vibrationer så påverkas känselreceptorer som finns utspridda över hela 

kroppen. Musik kan vara ett sätt att nå kontakt med demenssjuka personer som det är svårt att 

kommunicera med på annat sätt. Vårdare är ofta omedvetna om de starka effekter som musik 

och även andra icke-farmakologiska åtgärder kan ha inom vården (Ragneskog, 2011).  

 

Musikterapi är en form av behandling och ett komplement eller alternativ till annan 

behandling (Andersson & Jungeström, 2003). Ordet terapi härstammar från det grekiska ordet 

”therapeia” som betyder medicinsk behandling. Musikterapin har utvecklats till en 

självständig behandlingsform inom bl.a. sjukvård och rehabilitering och inom musikterapin 

anses att kropp och själ hänger ihop och därför anses det att kropp och psyke ska integreras. 

Musikterapi är ett sätt där melodin, rytmen och klangen tillsammans utgör en grund för att 

skapa ömsesidighet och närvaro. Arbetet utgår sedan från att musiken i sig är helande (Forss 

Wärja, 1999).  

 

2.6 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om musikens inverkan på människan, både inom 

vården generellt samt inom demensvården.  

 

2.6.1 Musik i vården  

Nilsson (2009) har gjort en studie på patienter som genomgått en kranskärlsoperation av 

hjärtat. De fick lyssna på musik efter operationen samtidigt som de vilade och resultatet 

visade att de patienter som hade lyssnat på musik efter operationen ökade sina nivåer av 

oxytocin i blodet som är kroppens egna ”må-bra-hormon” samt att de kände sig mer 

avslappnade jämfört med de som enbart vilade utan musik.  
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Det är även möjligt att minska smärtan hos äldre med kronisk ledgångsreumatism genom att 

låta dem lyssna på musik. Deltagare i en testgrupp fick lyssna på musik 20 minuter per dag i 

fjorton dagar medan de satt och vilade och det resulterade i att de hade mindre smärta jämfört 

med de som vilade utan musik (McCaffrey & Freeman, 2003). En annan studie som gjordes 

på patienter i Taiwan som genomgått ryggkirurgi visade att deras oro och smärta efter 

operationen minskade för de som lyssnade på musik från dagen innan operation till två dagar 

efter operationen (Lin, Lin, Huang, Hsu & Lin, 2010).  

 

I Finland gjordes en studie på 54 patienter som drabbats av stroke där de fick lyssna på 

egenvald musik i två månader efter insjuknandet. Det visade sig att återhämtningen av de 

delar i hjärnan som bland annat kontrollerar uppmärksamheten gav en signifikant förbättring 

hos de som lyssnade på egenvald musik jämfört med de som lyssnade på ljudböcker eller de 

som inte lyssnade på något alls i kontrollgruppen. De patienterna som drabbats av stroke och 

som lyssnade på musik kände sig mindre deprimerade och mindre förvirrade sex månader 

efter insjuknandet än de patienter som ingick i kontrollgruppen (Särkämö et al., 2008). 

 

2.6.2 Musik i demensvården  

Då den farmakologiska behandlingen vid demenssjukdom ger många och ibland allvarliga 

biverkningar så behövs det alternativa icke farmakologiska behandlingar (Ragneskog, 2011). 

Det har visat sig att olika icke farmakologiska interventioner vid demenssjukdom som t.ex. 

musik/musikterapi, handmassage och fysisk aktivitet minskar bland annat depression, 

aggression och vandringsbenägenhet hos personer med demens (Hulme, Wright, Crocker, 

Oluboyede & House, 2010). Liknande resultat kan ses i en annan studie där individanpassad 

musik visade sig minska agitationsbeteende så som oro, gap och skrik samt irritation hos 

personer med medelsvår demens (Ragneskog, Asplund, Kihlgren & Norberg, 2001). 

 

Götell, Brown och Ekman (2000) gjorde en studie på en geriatrisk avdelning för personer med 

demens och personer med misstänkt demenssjukdom. På avdelningen hade de sedan flera år 

tillbaka musikstunder två gånger i veckan där personal och patienter tillsammans sjöng, 

dansade och spelade instrument. Resultatet visade att personerna med demens upplevde en 

ökad glädje och uppmärksamhet samt att gamla minnen från tidigare händelser i livet återkom 

under sångstunderna med välbekanta sånger. Enligt personalen på avdelningen så var de 

demenssjuka personerna som kort efter musikstunden glömt bort händelsen lättare att vårda 

och troligtvis hade musiken en positiv inverkan på humöret, men inte på minnet (a.a.). En 

annan studie kring musikens inverkan på personer med demens visar att musiken kan påverka 

såväl kroppen som psyket samt att känslor och olika sinnen hos personen med demens väcks 

och stimuleras. Musiken kan även minska de fysiska, emotionella, sociala och kommunikativa 

hinder som kan förekomma hos personer med demenssjukdom (Kneafsey, 1997). Vidare 

menar Kneafsey att det är nödvändigt med ytterligare forskning kring musikens effekt och 

fördelar på olika tillstånd hos personer med demens 

 

Förinspelad musik från en kassettbandsspelare spelades under måltiden för demenssjuka 

personer på ett särskilt boende. Det visade sig i studien att alla påverkades av musiken på 

något sätt och oavsett vilken typ av musik som spelades så spenderade de längre tid vid 

matbordet än tidigare. Lugn musik var den typ av musik som gav bäst effekt genom att 

personerna med demens åt långsammare och satt längre tid vid matbordet (Ragneskog, 

Kihlgren, Karlsson & Norberg, 1996). En annan studie gjorde jämförelser mellan lyssnande 

av bakgrundsmusik och sång under morgontoalettssituationer för att se vilken av dessa 

musikinterventioner som hade bäst effekt. Bakgrundsmusiklyssnande och sång påverkade 
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morgontoaletten på ett positivt sätt, men sång visade sig vara att föredra. När vårdarna sjöng 

för de demenssjuka personer vid morgontoaletten, som av författarna benämns som 

vårdarsång, fick de demenssjuka personerna en annan kroppshållning och styrka. De utförde 

hela handlingar samt blev lugnare och mer avslappnade under vårdarsången till skillnad mot 

den vanliga morgonrutinen utan sång då de endast kunde utföra delar av en handling (Götell, 

Brown & Ekman, 2003). 

  

I England pågår ett musikprogram för demenssjuka personer och deras vårdare som kallas 

”Singing for the brain”. Det innebär att de demenssjuka personerna och deras vårdgivare 

samlas och tillsammans sitter i en cirkel och sjunger sånger. Detta fungerar som en terapeutisk 

social aktivitet som förbättrar deras kommunikation, kognition och självförtroende 

(Montgomery-Smith, 2006). Syftet med detta musikprogram är bland annat att förbättra och 

vidmakthålla kroppsliga funktioner och att skapa en bättre relation mellan vårdgivaren och 

personen med demens genom att tillsammans mötas och förenas under positiva och 

stimulerande former. Detta kan förhindra depression och lägre livskvalitet genom den 

gemenskap, delaktighet, stöd och glädje som uppstår under de gemensamma sångstunderna 

(Bamford & Clift, 2007).  

 

Gerdner (2000) visar i en studie angående musik som behandling av beteende- och 

psykologiska symtom hos personer med demens, att ingen enskild musik kommer att fungera 

för alla individer med demens på grund av de stora olikheter som råder i både personlighet 

och sjukdomsbilden hos de dementsjuka personerna. Gerdner menar att framtida studier bör 

identifiera kännetecknen som påverkar effektiviteten vid musik som en behandling. En 

litteraturöversikt gjord av Vink, Bruinsma och Scholten (2011) hade som syfte att bedöma om 

musikterapi var en effektiv icke farmakologisk intervention i behandlingen av 

beteendemässiga, sociala, kognitiva och emotionella problem hos personer med demens. Tio 

studier inkluderades i litteraturöversikten och alla studierna hävdade att musikterapi var en 

fördelaktig behandling vid demenssjukdom. I litteraturöversiktens analys av dessa studier 

framkom det svagheter och begränsningar i studiernas metoder som inte var tillräckligt 

utförligt beskrivna, för korta och dåligt utförda vilket även ledde till att studiernas resultat 

kunde ifrågasättas i fall det var en överskattning av musikterapins effekt som ledde fram till 

resultatet. Vink, Bruinsma och Scholten ansåg inte att några användbara slutsatser kunde dras 

eller stödjas i studierna huruvida musikterapi är en effektiv behandling av olika problem som 

förekommer hos personer med demens då studierna innehöll brister som försvårar giltiga 

slutsatser.  

 

2.7 Teoretisk referensram    

Detta examensarbetes teoretiska referensram utgår från Katie Eriksson, Josephine Paterson, 

Loretta Zderad och Katharine Kolcabas vårdvetenskapliga teorier. I detta avsnitt presenteras 

de genom begreppen hälsa, välbefinnande, lidande, närvaro och komfort. Dessa valdes då de 

har en betydande roll i omvårdnaden av demenssjuka personer och när det gäller musik som 

en omvårdnadshandling. 

2.7.1 Hälsa, välbefinnande och lidande 

Hälsa kan beskrivas som ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande. Även 

då en person har en obotlig sjukdom så kan personen ändå uppleva hälsa och välbefinnande. 

Hälsa är relativt och är beroende av människans förhållande till världen där den kulturella och 

sociala miljön spelar en betydande roll. I denna kulturella och sociala miljö så kan musik 
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fungera som ett inslag för att främja människans miljö och välbefinnande. En gynnsam miljö 

aktiverar och stimulerar vårdandet av hela människan med kropp, själ och ande. Syftet med 

vårdandet är att lindra lidandet och det är en människas lidande som i sin tur motiverar 

vårdandet (Eriksson, 2007). Musik kan ses som en omvårdnadshandling för att lindra de 

demenssjuka personernas lidande. 

 

2.7.2 Ansa, leka och lära  

Vårdandets kärna är tro, hopp och kärlek och innebär att genom olika former av ansande, 

lekande och lärande skapa ett tillstånd av välbefinnande hos patienten. Ansandet är den 

grundläggande formen av vårdandet där värme, beröring och närhet är centralt och där 

människan blir bekräftad och accepterad. Lekandet är ett medel för att uppnå hälsa och ett 

uttryck för lust, önskningar och skapande. I leken skapas tillit, glädje och tillfredsställelse 

samt att lekandet främjar utvecklingen. Genom att vårdgivaren använder musik som ett 

verktyg i omvårdnaden har den demenssjuka personen möjlighet att vila en stund och få ny 

energi för att sedan återgå till verkligheten. Lärandet innebär en ständig förändring och 

utveckling som ska växa fram ur den enskilda människans behov och där man hjälper en 

person att återvinna sitt oberoende (Eriksson, 1987; Eriksson, 1989). 

 

2.7.3 Närvaro  

Omvårdnaden är ”en speciell form av mänsklig relation som är både lik och olik andra typer 

av mänskliga relationer” (Forchuk, Sieloff Evans & O’Connor, 1995, s. 134). I relationen 

mellan patient och vårdgivare så är närvaro den viktigaste dimensionen i omvårdnaden för att 

visa omsorg och respekt och på så sätt bekräfta varandra. Vårdgivaren är närvarande genom 

att både vara och att göra, till exempel genom att sjunga eller spela musik under tiden som 

omvårdnaden sker. Patienten påverkas av denna närvaro, som är både professionell och 

personlig; på ett professionellt sätt genom vårdgivarens ansvar och målet i den konkreta 

situationen och på ett personligt sätt genom den närvaro varje vårdgivare enskilt för med sig. 

Den viktigaste omvårdnaden och där vårdgivarens närvaro är särskilt betydelsefull sker då det 

inte är möjligt att bota en patient, t.ex. inom demensvården. Oavsett patientens tillstånd kan 

en viss grad av välbefinnande infinna sig och att främja detta är omvårdnadens viktigaste mål 

(Forchuk, Sieloff Evans & O’Connor, 1995). 

2.7.4 Komfort  

Det tillstånd som en människa känner och upplever genom att ha fått sina behov 

tillfredsställda på olika nivåer kan ses som ett tillstånd av själslig, fysisk, psykospirituell, 

miljömässig och social komfort. Musiken kan vara ett sätt för demenssjuka personer och deras 

vårdgivare att uppleva komfort genom att en känsla av lättnad och lugn infinner sig samt att 

individerna kan höja sig över sina problem, funktionshinder och sjukdom. En högre 

upplevelse av komfort kan ge en tydligare bild av vad meningen med livet är och stärker på så 

sätt individen i att engagera sig i hälsosökande beteenden. För att öka de demenssjuka 

personernas komfort är den omgivande miljön betydelsefull på det sättet att positiva 

influenser kan tillfredsställa deras behov. Även fungerande och givande sociala relationer 

med vårdgivare, familj och vänner är väsentligt för att individen ska uppleva en högre grad av 

komfort. Genom musiken som omvårdnadshandling kan individen för stunden uppleva en 

känsla av samhörighet och själslig komfort (Dowd, 2006). 
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2.8 Problemformulering 

Sveriges befolkning blir allt äldre och därmed ökar antalet personer med demenssjukdom. 

Demenssjukdom leder till personlighetsförändringar där agitation är ett av de stora problemen 

samt olika kognitiva funktionsnedsättningar som gör att den drabbade personen bland annat 

får svårare att kommunicera, minnas och som gör den demenssjuka personen mer passiv. 

Personer med demens behandlas främst farmakologiskt trots de många biverkningar som 

läkemedelsbehandlingen leder till och därför behövs andra behandlingsstrategier och 

omvårdnadsåtgärder för att öka deras välbefinnande och minska deras lidande. 

 

Omvårdnaden av demenssjuka personer är krävande och det ställs höga krav på vårdgivaren i 

form av kunskap, tålamod och lyhördhet. För att motverka att demensdrabbade personer blir 

passiva samt för att minska agitation så behövs det individanpassade åtgärder. Problemet är 

att kunskapen om icke farmakologiska åtgärder inte är tillräckligt kända inom omvårdnaden 

av demenssjuka personer. Musiken kan vara ett sätt att få kontakt med personer med demens 

då det ger en stark påverkan och skapar känslomässiga upplevelser samt att det generellt får 

människor att bli mer avslappnade. Kan musik vara en av de omvårdnadshandlingar som 

behövs inom demensvården för att hjälpa de demenssjuka personerna i deras vardag och öka 

deras välbefinnande samt göra så att oro, ängslan och agitation minskar? På vilket sätt kan 

musiken vara ett redskap i den dagliga omvårdnaden för de demenssjuka personernas 

vårdgivare? Vad har musiken för betydelse och inverkan hos personer med demens och deras 

vårdgivare? 

 

3 Syfte 

Syftet är att beskriva musikens inverkan på människor med demenssjukdom och deras 

vårdgivare. 

 

4 Metod 

I detta avsnitt redogörs för detta examensarbetes design och en beskrivning av hur 

datainsamlingen, urvalet och dataanalysen utförts samt de etiska övervägandena som beaktats 

i detta examensarbete. 

 

4.1 Design 

Intentionen med detta examensarbete var till en början att göra en litteraturstudie där 

kvalitativa artiklar skulle analyseras men på grund av otillräcklig kvalitativ forskning inom 

det valda området var det nödvändigt att ändra metoden så att både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar kunde användas. Metoden utgick därför från en systematisk 

litteraturöversikt enligt Friberg (2006). Författarna hade för avsikt att skapa en översikt över 

kunskapsläget genom att analysera och sammanställa redan tidigare analyserade resultat i 

form av forskningsartiklar. En litteraturöversikt är ett strukturerat arbetssätt för att ge en 

helhetsbild av det område som valts att studeras och där både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar kan användas. Syftet med detta arbete var att skapa en kunskapsöversikt över det 

aktuella forskningsläget inom musikens inverkan hos demenssjuka personer och deras 

vårdgivare. Inom det valda området har det gjorts både kvalitativa och kvantitativa studier och 

användandet av de båda ansatserna ger en bredare översikt av forskningsområdet. En 
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litteraturöversikt kan även ligga till grund för en problemformulering till en framtida studie 

(Friberg, 2006).  

 

4.2 Datainsamling 

Datainsamlingen av forskningsartiklarna skedde genom databassökningar i Cinahl Plus, 

LibHub och PubMed som är databaser inom det vårdvetenskapliga området. I detta första 

skede är det viktigt att anlägga ett helikopterperspektiv som kännetecknas av öppenhet och 

kreativitet för att få en helhetsbild över det valda området samt för att utforska hur många 

kvalitativa respektive kvantitativa studier som finns (Friberg, 2006).  

 

I databasen Cinahl Plus gjordes en avancerad sökning och sökorden som användes var 

”dementia” och ”music*”. Trunkering av ordet ”music” gjordes i databaserna Cinahl Plus och 

PubMed för att få med de artiklar som eventuellt hade en annan böjningsform på ordet 

”music” (Östlundh, 2006). De avgränsningar som gjordes i Cinahl Plus var att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan 2006-2011, finnas tillgängliga i fulltext och utgivna på 

engelska. En avancerad sökning skedde även i PubMed med sökorden ”dementia” och 

”music*” och sökningens avgränsningar var 2006-2011, utgivna på engelska samt tillgängliga 

i fulltext. I LibHub användes sökorden ”dementia”, ”music” och ”care” för att avgränsa 

sökresultaten ytterligare då tidigare sökning på enbart ”dementia” och ”music” gav alltför 

många sökträffar. I databasen LibHub användes avgränsningarna fulltext och 2006-2011.  

Alla artiklar som handlade om demenssjukdom och musik inkluderades oavsett vilken typ av 

demenssjukdom som artikeln handlade om. Den sammanlagda summan av antal träffar i de 

tre databaserna var 95 träffar. En artikel till analysen erhölls av detta examensarbetes 

handledare. Databassökningarna och antalet träffar redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Databassökning.  

Databas och 

datum för 

sökningen 

Begränsningar Sökord Antal träffar 

Cinahl Plus 

2011-11-16 

avancerad sökning, 

2006-2011, engelska, 

tillgängliga i fulltext 

dementia, music* 30 

PubMed 

2011-11-16 

avancerad sökning, 

2006-2011, engelska, 

fulltext 

dementia, music* 24 

LibHub 

2011-11-17 

avancerad sökning, 

2006-2011, fulltext 

dementia, music, care 41 

 

4.3 Urval 

Alla artiklarnas sammanfattning/abstract lästes igenom för att få fram de som var mest 

relevanta för detta examensarbetes syfte samt för att få ytterligare information om artiklarnas 

innehåll. De artiklar som var literature reviews och book reviews (litteraturöversikter) 

exkluderades för att syftet med detta arbete var att granska empiriska studier och inte redan 

analyserat material. Trots att avgränsningen fulltext användes i sökningarna saknades det 
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möjlighet att öppna vissa artiklar i fulltext och därför exkluderades de. Vidare kontrollerades 

artiklarnas vetenskaplighet och enligt Segesten (2006) ska en vetenskaplig artikel utformas 

enligt särskilt bestämda regler och uppfylla fyra krav; redovisa ny kunskap, vara möjlig att 

granska, varit utsatt för bedömning och publicerad på engelska. Vidare ska en vetenskaplig 

artikel innehålla ett givet format så som bakgrund, syfte, material och metod, resultat, 

diskussion och referenser.  

 

I de kvarvarande artiklarna efter den första gallringen lästes sedan syfte, metod och resultat i 

fulltext för att närmare se om artiklarna verkade relevanta för detta examensarbetes syfte (se 

tabell 2). Artiklar från hela världen inkluderades och då examensarbetet ska ha en 

vårdvetenskaplig inriktning så exkluderades studier som var medicinskt inriktade. Andra 

artiklar som exkluderades handlade bland annat om vårdgivarnas inställning till användandet 

av musik i omvårdnaden av dementa och svarade därmed inte på detta examensarbetes syfte. 

Efter den sista granskningen valdes 11 kvantitativa och 4 kvalitativa ut för analys. Artikeln 

som erhölls av detta examensarbetes handledare var både kvantitativ och kvalitativ men 

endast det kvalitativa resultatet kommer att användas och redovisas. En sista granskning av de 

15 artiklarna gjordes enligt Fribergs (2006) förslag på frågor vid granskning av kvantitativa 

respektive kvalitativa artiklar för att säkerställa artiklarnas kvalitet, se bilaga 1.  Efter den 

kvalitetsgranskningen togs en kvantitativ artikel bort då den ansågs vara av låg kvalitet på 

grund av för litet urval. De resterande 14 artiklarna, 10 kvantitativa och 4 kvalitativa, ansågs 

vara av medelhög eller hög kvalitet för att kunna ingå i denna litteraturöversikt och redovisas i 

en matris där syfte, metod och resultat anges (se bilaga 2). 

 

Tabell 2. Urval av artiklar till analysen.  

Databas Antal träffar Antal artiklar för 

fortsatt granskning 

Antal artiklar för 

analys 

Cinahl Plus 30 11 5 

PubMed 24 5 0 

LibHub 41 22 8 

 

4.4 Dataanalys   

Analysen av de vetenskapliga artiklarna utgick från Fribergs (2006) analysmetod som 

innefattar tre olika steg; läsa igenom studierna flera gånger, söka efter skillnader och likheter 

samt sortera och sammanfatta fynden.  

 

I det första steget lästes alla artiklarna igenom flera gånger var för sig för att få en djupare 

förståelse för vad de handlade om. I steg två skiljdes de kvantitativa och kvalitativa artiklarna 

åt för att en linjär jämförelse inte är möjlig att genomföra mellan dem då de kvalitativa 

resultaten presenteras i form av teman eller kategorier medan kvantitativa resultat presenteras 

utifrån statistiska beräkningar. För att underlätta dataanalysens förfarande och för att kunna 

para ihop fynden med respektive artikel så kodades artiklarna med hjälp av bokstäver, A-N. 

Sedan fokuserades det på skillnader och likheter i artiklarnas resultat. Utifrån varje artikel 

plockades det resultat som svarade på arbetets syfte ut, kodades med ovanstående beskrivna 

bokstäver för att kunna härledas tillbaka till källan och skrevs ned på ett papper. När alla 

resultat hade plockats ut från artiklarna och skrivits ned på ett papper så grupperades de 
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kodade fynden på olika papper utifrån likheter och skillnader som hittades och då framkom 

olika subkategorier. Efter ytterligare en genomgång av de kategoriserade resultaten så 

flyttades en del resultat om till andra kategorier för att de inte hade samma innebörd som de 

övriga resultaten i kategorin. Slutligen hade sex subkategorierna skapats, och utifrån dessa så 

framkom två huvudkategorier (se tabell 3). 

 

4.5 Etiska överväganden  

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör etiska överväganden göras beträffande urval och 

presentation av resultat innan en systematisk litteraturöversikt påbörjas. I detta examensarbete 

valdes därför studier som fått tillstånd av etiska kommittéer och där etiska överväganden 

noggrant genomförts och presenterats. Detta examensarbete presenterar alla resultat vare sig 

de stödjer eller inte stödjer författarnas egna åsikter eller hypoteser samt att alla artiklar som 

detta examensarbetes resultat bygger på tydligt redovisas. Enligt Jacobsen (2007) ska 

resultatet i den mån det är möjligt återges på ett fullständigt sätt och inte tas ur sitt 

sammanhang samt beskrivas med en öppenhet och ärlighet. Det innebär även att resultat eller 

data inte ska förfalskas eller förvrängas.  

 

5 Resultat 

De framkomna resultaten ur studierna visade på tydliga likheter och skillnader dem emellan 

och delades in i sex subkategorier. Utifrån dessa subkategorier skapades sedan två 

övergripande kategorier: Beteende hos personer med demens och Livskvalitet hos personer 

med demens och deras vårdgivare (se tabell 3).  

 

Tabell 3. Subkategorier och kategorier. 

Subkategori Kategori 

Påverkan på agitationsbeteende  

Psykisk påverkan Beteende hos personer med demens 

Kognitiv påverkan  

Främjande av sociala och individuella 

aktiviteter 

 

Främjande av kommunikation och 

samarbete 

Livskvalitet hos personer med demens och 

deras vårdgivare 

Upplevelse av välbefinnande och njutning  

 

5.1 Beteende hos personer med demens   

I många utav studiernas resultat visades olika beteendeförändringar som en följd av 

musikaktiviteter hos personer med demens. I detta avsnitt framgår studiernas resultat när det 

gäller påverkan på agitationsbeteende samt psykisk och kognitiva påverkan.  

 

5.1.1 Påverkan på agitationsbeteende 

I studien av Götell, Brown och Ekman (2009) gjordes en jämförelse mellan ingen musik och 

sång, bakgrundsmusik och vårdarsång under morgonvården. Under bakgrundsmusiken 

uttryckte ingen av personerna med demens aggression gentemot vårdaren. En demenssjuk 
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person skrek högt och lät irriterad och otålig både under vanlig morgonvård utan musik och 

under morgonvård med bakgrundsmusik, dock så minskade skriken under det sistnämnda. 

Under morgonvården med vårdarsång uttrycktes ingen aggressivitet från personerna med 

demens gentemot vårdarna och inga skrik förekom. I en kvalitativ studie av Marmstål 

Hammar, Emami, Engström och Götell (2011) visade det sig att under vanlig morgonvård 

kunde personerna med demens vara agiterade och uppvisa motstånd/aggression genom att 

skrika och gråta och/eller genom att hålla i sig i olika föremål osv. Under interventionen med 

vårdarsång minskade tendenserna till aggressivitet men i vissa fall hände det att de 

demenssjuka personerna visade motstånd på ett icke verbalt sätt genom att hålla i sig i olika 

föremål. Det framkom i en annan studie att personerna med demens upplevde sig själva 

mindre agiterade när de lyssnade på eller skapade musik och att de blev lugnare (Sixsmith & 

Gibson, 2007).  

 

Musik under lunchen hjälpte till att förbättra problembeteenden hos personer med demens. 

Effekterna på det fysiskt aggressiva beteendet under veckan med musik gav en signifikant 

minskning och så skedde även med den verbala aggressionen. Den efterföljande veckan av 

musik under lunchen visade också på signifikanta minskningar av fysiskt aggressivt beteende 

och verbal aggression. Däremot visade studien ingen signifikant minskning av fysiskt och 

verbalt icke aggressivt beteende samt ingen signifikant minskning av problembeteenden över 

lag (Chang, Huang, Lin & Lin, 2010). Det undersöktes i en annan studie om igenkännande 

musik under lunchen kunde minska agitation och på så vis öka kaloriintaget hos personer med 

demens. Det framkom att det totala genomsnittet av intagna kalorier ökade med 20 % när 

igenkännande musik spelades under lunchen jämfört med de veckor då ingen musik spelades, 

från 667 kalorier till 797 kalorier. Under vecka 1 och 2 ökade kaloriintaget med 152 kalorier 

(utan musik: 683 kalorier, med musik: 835 kalorier) och den femte och sjätte veckan ökades 

det med 132 kalorier (utan musik: 782 kalorier, med musik: 914 kalorier). Under den tredje 

och fjärde veckan sågs en ökning med 130 kalorier (utan musik: 544 kalorier, med musik: 674 

kalorier) och under vecka 7 och 8 var det en ökning med 105 kalorier (utan musik: 659 

kalorier, med musik: 764 kalorier). Näringsvärdet av de ätna kalorierna visade också en 

skillnad mellan de olika veckorna med musik och utan musik. Då musik spelades under 

lunchen var 62 % av kalorierna kolhydrater, 10 % var protein och 28 % av kalorierna var fett, 

jämfört med 50 % kolhydrater, 18 % protein och 32 % fett då det inte spelades någon musik 

under lunchen (Thomas och Smith, 2009). 

 

Marmstål Hammar, Emami, Götell och Engström (2011) gjorde en studie där interventionen 

vårdarsång under morgonvården jämfördes med vanlig morgonvård utan musik och sång.  

Under morgonvården med vårdarsång var det 32,5 % personer med demens som skrek jämfört 

med 55 % under vanlig morgonvård utan musik och sång. Skriken sjönk från 205,8 sekunder 

under den vanliga morgonvården jämfört med 104,5 sekunder under morgonvården med 

vårdarsången. Ilska i mer än 16 sekunder hos personerna med demens förekom i 14 av 40 

observationer under vårdarsången vilket var en minskning jämfört med 25 av 40 

observationer under vanlig morgonvård. Ingen av personerna med demens uttryckte ilska i 

mer än fem minuter under vårdarsången. Oro och rädsla i mer än 16 sekunder inträffade i 50 

% av observationerna under vanlig morgonvård jämfört med 37,5 % under vårdarsången. 75 

% av personerna med demens uttryckte ingen ledsamhet under vanlig morgonvård jämfört 

med 85 % under vårdarsången. I en experimentell studie av Hicks-Moore och Robinson 

(2008) visades en signifikant skillnad av agitationsbeteende mellan experimentgruppen och 

kontrollgruppen. Det var en signifikant minskning av verbal agitation över tiden, mätt innan 

interventionen, strax efter interventionen och vid uppföljningen en timme senare efter 
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interventionen med favoritmusik. För icke aggressivt beteende var det en signifikant effekt 

över tiden. En minskning av alla de olika agitationsbeteendena sågs men däremot var 

minskningen inte signifikant gällande aggression över tiden eller av fysisk aggression vid 

jämförelse mellan experimentgruppen och kontrollgruppen.  

 

När det undersöktes om gruppmusiksessioner kunde vara en effektiv intervention för att 

minska agitationsbeteende hos personer med demens så visade resultaten en statistiskt 

signifikant minskning av poängen för agitationsbeteende i experimentgruppen som deltog i 

gruppmusikssessioner. Under den sjätte musiksessionen, jämfört med utgångspoängen, var de 

genomsnittliga poängen 0,47 poäng lägre i experimentgruppen. Under den tolfte sessionen var 

de genomsnittliga poängen i experimentgruppen 0,44 poäng lägre och vid uppföljningen en 

månad efter musiksessionerna var det genomsnittliga poängen 0,47 poäng lägre i 

experimentgruppen i jämförelse med utgångspoängen innan musiksessionerna startade. I 

jämförelse med utgångspoängen före musiksessionerna minskades det fysiska icke aggressiva 

beteendet signifikant under tre olika mätningstillfällen; vid den sjätte och tolfte 

musiksessionen samt vid uppföljningen en månad efter musiksessionerna. Förändringar av 

fysiskt aggressivt beteende i experimentgruppen visade signifikanta minskningar vid tre olika 

tillfällen i jämförelse med utgångspoängen; vid den sjätte och tolfte musiksessionen samt vid 

uppföljningen en månad efter musiksessionerna. Förändringar av verbalt ickeaggressivt 

beteende visade även det en signifikant minskning i experimentgruppen vid den sjätte och 

tolfte musiksessionen samt vid uppföljningen en månad efter den sista musiksessionen jämfört 

med utgångspoängen. Statistiskt signifikanta förändringar sågs även av det verbala aggressiva 

beteendet i experimentgruppen vid det sjätte tillfället jämfört med utgångspoängen före 

musiksessionerna. Däremot var det ingen signifikant minskning vid det tolfte tillfället eller 

vid uppföljningen en månad efter den sista musiksessionen jämfört med utgångspoängen 

innan musiksessionerna startade (Lin et al., 2011). 

 

I en longitudinell studie av Ledger och Baker (2007) undersöktes den långsiktiga effekten av 

gruppmusiksterapi vid behandling av agitationsproblem hos personer med demens under en 

period av ett år. En experimentgrupp erhöll veckovis gruppmusiksterapi samt vanlig 

omvårdnad och en kontrollgrupp fick vanlig omvårdnad. Trots att deltagarna i studien visade 

kortsiktiga minskningar av agitation så var det ingen signifikant skillnad som visade sig över 

tiden mellan grupperna i intervallet, frekvensen och svårighetsgraden av agitationsbeteende. 

De agitationsproblem som mättes var; verbalt ickeaggressivt beteende, verbalt aggressivt 

beteende, fysiskt ickeaggressivt beteende och fysiskt aggressivt beteende. Endimensionella 

testresultat visade en signifikant effekt av gruppmusiksterapi i experimentgruppen över tiden 

för verbalt aggressivt beteende.  

 

En randomiserad kontrollerad studie hade som syfte att bedöma om musikterapi var en 

effektiv behandling för att minska beteendestörningar hos personer med demens. De 

beteendestörningar som mättes var hallucinationer, vanföreställningar, depression, agitation, 

eufori, oro, apati, hämningslöshet, irritation, avvikande motorik, aptit och ätande samt nattliga 

beteendestörningar. Experimentgruppen fick musikterapi vid upprepade tillfällen samt vanlig 

omvårdnad medan kontrollgruppen endast erhöll vanlig omvårdnad. Det visade sig att 

musikterapi var mer effektivt än vanlig omvårdnad för att minska beteendestörningar. De 

sammanlagda övergripande poängen av dessa beteendestörningar förbättrades signifikant i 

både experimentgruppen och i kontrollgruppen men med en viktig skillnad mellan grupperna 

där det var en högre minskning av beteendestörningar hos experimentgruppen i slutet av 

behandlingen.  Agitation minskades signifikant i experimentgruppen i jämförelse mellan 



14 

 

mätningen innan musikterapin och i slutet av musikterapin samt i jämförelse med 

kontrollgruppen. En signifikant minskning av agitation sågs även i jämförelse med innan 

musikterapin startade och vid uppföljningen fyra veckor senare. Däremot gav musikterapi 

ingen signifikant minskning av oro och irritation i experimentgruppen jämfört med 

kontrollgruppen utan förbättrades signifikant i de båda grupperna. De nattliga 

beteendestörningarna gav inte en signifikant minskning i någon utav grupperna (Raglio et al., 

2010).  

 

Sung, Chang, Lee och Lee (2006) undersökte i sin studie om grupp musik med rörelser kunde 

minska agiterat beteende hos personer med demens. Det genomsnittliga antalet av 

förekommande agitationsbeteende i experimentgruppen minskade signifikant med 1,17 under 

den andra veckan (5,11 vs 3,94) och minskade sedan ytterligare under den fjärde veckan. Det 

genomsnittliga antalet av förekommande agitationsbeteende i experimentgruppen minskade 

signifikant under den fjärde veckan jämfört med kontrollgruppen. Det var även en signifikant 

minskning av agitationsbeteende under den andra veckan i experimentgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Interventionen pågick under fyra veckor och med en genomsnittlig 

minskning på 1,67 hos de personer med demens som erhöll gruppmusik med rörelse, jämfört 

med en liten minskning på 0,22 för dem som var i kontrollgruppen. En studie gjord av Sung, 

Chang och Lee (2010) visade på statistiskt signifikanta resultat av minskad oro bland personer 

med demens när de fick lyssna på sådan musik de tyckte särskilt bra om. Experimentgruppens 

genomsnittliga poäng av oro minskade från 10,93  före interventionen med musik till 8,93 

efter interventionen med musik. Även kontrollgruppens genomsnittliga poäng av oro 

minskade med var inte signifikant.  

5.1.2 Psykisk påverkan 

Raglio et al. (2010) visade i sin studie att psykiska besvär som hallucinationer, 

hämningslöshet och eufori minskade i både experimentgruppen (med musik) och i 

kontrollgruppen (utan musik) men minskningen av dessa psykiska beteendestörningar var inte 

signifikant i någon av grupperna. Även apati minskades i båda grupperna men det var endast i 

experimentgruppen som minskningen var signifikant jämfört med innan interventionen. 

Vanföreställningar minskades signifikant i slutet av interventionen i experimentgruppen 

jämfört med innan interventionen. Även i kontrollgruppen minskades vanföreställningarna 

men minskningen var inte signifikant. Depression minskades signifikant i både 

experimentgruppen och i kontrollgruppen, dock var det endast en signifikant minskning vid 

uppföljningen fyra veckor senare jämfört med innan interventionen hos kontrollgruppen och 

inte strax efter musikterapin gavs. 

 

I Holmes, Knights, Dean, Hodkinson och Hopkins (2006) studie undersöktes det om 

livemusik och inspelad musik kunde vara en effektiv behandling av apati hos personer med 

demenssjukdom av medelsvår eller svår karaktär, genom en ökning av positivt engagemang. 

Dessa två interventioner med musik pågick under 30 minuter vardera och jämfördes sedan 

mot varandra samt mot tystnad som också varade under en 30 minuters period. Jämfört med 

utgångsvärdet för positivt engagemang (12,5 %) under tystnad, visade majoriteten av de 

demenssjuka personerna en signifikant ökning av positivt engagemang för livemusik (69 %). 

För alla personer med demens, oavsett medelsvår eller svår demens, var det positiva 

engagemanget signifikant högre vid livemusik jämfört med inspelad musik, likaså i 

jämförelse med tystnad. När det gällde de svårt demenssjuka personerna visade det sig att det 

positiva engagemanget under livemusik var signifikant högre jämfört med inspelad musik. 

Däremot var det ingen signifikant ökning av positivt engagemang under den inspelade 
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musiken jämfört med tystnad, varken hos det sammanlagda antalet deltagare i studien eller 

hos grupperna med medelsvår eller svår demens var för sig. Vidare visade studien att antalet 

personer med medelsvår demens som visade positivt engagemang under livemusik ökade 

jämfört med inspelad musik (71 % vs. 36 %) men det var inte en statistiskt signifikant ökning. 

 

5.1.3 Kognitiv påverkan  

Camic, Myferi Williams och Meeten (2011) visade i sin studie att sång och musik 

tillsammans i grupp stimulerade personerna med demens till att känna igen låttexter och lära 

sig nya sånger. Några av anhörigvårdarna menade att de demenssjuka personerna hade svårt 

att ta till sig och lära sig nya sånger i början av sånggruppen men att de efter ett tag sjöng med 

i texten som om de inte gjort annat tidigare. Vissa demenssjuka personer engagerade sig väl 

och lärde sig de nya sångerna relativt fort, något som förvånade vårdarna. Vårdarna uttryckte 

även att de återigen fick se de demenssjuka personernas gamla jag igen och att 

demenssjukdomen inte visade sig lika tydligt. Enligt vårdarna så hjälpte sånggruppen till att 

normalisera personerna med demens som minskade känslan av de utmaningar och den sociala 

isoleringen som i vanliga fall uppstod. Musikgruppen utmanade även de demenssjuka 

personernas tro, förmåga och attityd till att sjunga och visas bland annat i de två följande 

citaten: ”I couldn’t believe it. Within a couple of days we were doing things I never thought I 

would do…” (Camic et al., 2011, s. 11). “You couldn’t tell who was the carer or who was the 

patient. It was good to see other people to talk and to sing” (Camic et al., 2011, s. 12). Vid 

uppföljningen tio veckor senare anmärker dock anhörigvårdarna att demenssjukdomen 

förändrats hos personerna med demens genom att minnet försämrats och att skrämmande 

tankar förekommer.  

 

Musikupplevelsen glömdes fort bort hos många av personerna med demens och musiken hade 

inte någon direkt intellektuell inverkan. Även fast de demenssjuka personerna glömt bort 

artisternas namn och låttitlarna till musiken som spelades under interventionen så var oftast 

musiktexterna ihågkomna och många kunde därför vara med och sjunga. En anhörigvårdare 

sa följande; ”…singing familiar hymns…people who sit next to her are quite surprised that, 

by not looking at any hymnbook or service, she can just do it. Those things are there…to help 

bring her memory out” (Sixsmith & Gibson, 2007, s. 135). Att lyssna på musik väckte gamla 

minnen till liv igen och ledde i sin tur till en möjlighet att dela erfarenheter, kunskap och 

visdom med andra människor (Sixsmith & Gibson, 2007). I studien av Götell et al. (2009) 

framkom det att bakgrundsmusik under morgonvården gav personerna med demens en 

starkare förmåga att tala samt att deras koncentration förbättrades. Marmstål Hammar, 

Emami, Engström och Götell (2011) visade i sin studie att vårdarsången fick en av personerna 

med demens att börja sjunga som vanligtvis endast pratade med enstaka ord.  

 

5.2 Livskvalitet hos personer med demens och deras vårdgivare 

Flera av studiernas resultat beskriver de demenssjuka personernas livskvalitet i form av 

känslor, välbefinnande och samhörighet sedan sången och musiken kom in i deras liv. I detta 

avsnitt framgår studiernas resultat när det gäller främjandet av sociala och individuella 

aktiviteter, kommunikation och samarbete samt välbefinnandet.  

 

5.2.1 Främjande av sociala och individuella aktiviteter 

Camic et al. (2011) har i en studie intervjuat demenssjuka personer och deras anhörigvårdare. 

De deltog tillsammans i en sånggrupp i tio veckor och det undersöktes hur detta påverkade 
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deras humör, beteende, psykiska problem och kognitiva status. Resultatet visade att de 

demenssjuka personerna kände samhörighet när de deltog i sånggruppen med andra personer 

och att det ökade deras intresse för musik. Även anhörigvårdarna beskrev gemenskapen som 

fanns under sångstunderna och menade att alla var välkomna och att ingen lämnades utanför, 

oavsett om de kunde sjunga eller inte. Anhörigvårdarna tyckte även att sånggruppen gav dem 

möjlighet att träffa andra personer i samma situation och som hade samma erfarenhet, men 

utan att prata om sjukdomen, läkarbesök eller diagnoser. ”It did us really both good to go and 

mix with other people, and sing and talk with others, which we wouldn´t do at home…” 

(Camic et al., 2011, s. 12). De ansåg att det var välgörande att träffa och ha roligt tillsammans 

med andra par och att detta minskade deras sociala isolering. Både personerna med demens 

och deras anhörigvårdare började spela, lyssna och sjunga mer efter att sånggruppen startade 

samt att de såg musiken som viktig för deras relation där möjlighet fanns att tillsammans delta 

i en givande aktivitet, något som annars kunde vara problematiskt. För en del personer med 

demens hjälpte sånggruppen dem att prata och vara med andra samt ökade deras 

musikintresse som i sin tur ledde till att de började umgås mer med andra under olika former 

av musikaktiviteter utanför sånggruppen. Detta visas i de två följande citaten: ”We´re meeting 

up with another couple to go to a concert” (Camic et al., 2011, s. 11); ”She now attends a 

choir and enjoys it very much, it´s very central in her life and I´ve made a commitment to 

make sure she gets there every week” (Camic et al., 2011, s. 15).  

  

I en studie av Sixsmith och Gibson (2007) där de intervjuade personer med demens och deras 

vårdare om musikens betydelse i deras dagliga liv framgick det i resultatet att musik var en 

del i ett större sammanhang som t.ex. sociala aktiviteter. Musik gav dem möjligheter till att 

delta i aktiviteter såsom dans eller sjunga tillsammans och detta stärkte deras positiva känslor 

gentemot släktingar och vårdare. Musik skapade även möjlighet och uppmuntrade dem att 

delta i andra aktiviteter där de träffade andra människor, t.ex. konserter eller den lokala 

puben. Dessa aktiviteter hjälpte dem att upprätthålla deras tidigare intressen och det sociala 

livet. Musiken gav dem en möjlighet att interagera med andra och att engagera sig i 

meningsfulla aktiviteter i t.ex. kyrkan, dagcenter eller demensboenden. Sjunga i kyrkan gav 

personerna en möjlighet att uppleva och sprida sin andlighet och att vara med andra 

människor. Aktiviteter som innehöll musik innebar en stor del av socialt samspel och 

deltagande i kommunala aktiviteter. Detta kunde t.ex. vara att spela ett instrument, sjunga, 

dansa eller lyssna på andras sång eller musik. Aktiviteterna som innehöll musik innebar ofta 

en nära fysisk och emotionell kontakt, som när de sjöng tillsammans eller dansade. Götell et 

al. (2009) har gjort en studie där vårdarna under morgontoaletten sjöng för de demenssjuka 

personerna på ett boende, så kallad vårdarsång. Även i denna studie visade resultatet att 

vårdarsången gjorde att de demenssjuka personerna upplevde en gemenskap som var 

betydelsefull för dem. 

 

5.2.2 Främjande av kommunikation och samarbete 

När bakgrundsmusik spelades under morgonvården så blev de demenssjuka personerna mer 

verbalt uttrycksfulla, än vad de var under den ordinarie morgonvården. Både den demenssjuka 

personen och vårdaren pratade med en mer klangfull och varmare röst. Med bakgrundsmusik 

så var dialogen mer jämlik mellan dem, jämfört med vid den vanliga morgonvården. Då var 

det oftast vårdaren som startade kommunikationen. Nu uttryckte den demenssjuka personen 

också en större möjlighet att prata jämfört med tidigare. Under delar av vården när bara 

bakgrundsmusik hördes så kommunicerade vårdaren och den demenssjuka personen ordlöst 

med varandra och dessa ordlösa kommunikationer varade längre perioder än utan 
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bakgrundsmusik. Resultatet visade också att under morgonvården med bakgrundsmusik så 

blev det en större ömsesidighet mellan den demenssjuka personen och vårdaren än under den 

vanliga morgontoaletten utan musik. De interagerade mer som två aktiva medspelare och 

detta ledde till att det blev ett bättre flyt mellan de olika momenten. När vårdaren sjöng för 

personerna med demens gjorde vårdarsången att de pratade med avslappnade och lugna röster. 

Under den vanliga morgontoaletten pratade de demenssjuka personerna med svag, monoton 

och irriterad röst. Eftersom vårdarsången ökade deras medvetenhet om vad som pågick, så 

gjorde detta att samarbetet med vårdaren fungerade på ett bra sätt (Götell et al., 2009). 

I en annan studie visade det sig att vårdarsången gjorde att vårdaren bjöd in de demenssjuka 

personerna att samarbeta genom att söka ögonkontakt eller genom att vänta på att de skulle 

svara aktivt med sina kroppsrörelser t.ex. vid påklädning och visas i följande citat: 

”C: ´Come waltzing with me…. (Sings an old Swedish song)`. The caregiver holds up a shirt in 

front of the PWD so he can put his arms in the sleeves, and looks gently at the PWD, and 

smiles. 

P: ´Oh well! (laughs)`. The PWD puts his hands in the sleeves and pulls the shirt up on his 

arms, and looks at the caregiver and then at the shirt, and smiles.”(Marmstål Hammar, Emami, 

Engström & Götell, 2011, s.164-165). 

Vårdarna blev mer intresserade av den demenssjuka personen och kommunikationen var icke 

verbal och skedde genom kroppsspråk och ögonkontakt (Marmstål Hammar, Emami, 

Engström & Götell, 2011). Ögonkontakt var vanligt under morgonvården med vårdarsång, 

men inte under den vanliga morgonvården. Den verbala kommunikationen skedde genom 

sång om andra saker än det skedde i vårdmomentet. Personerna med demens svarade på 

vårdarens kommunikation genom att vara aktiva, avslappnade och följsamma, även om det 

ibland förekom motstånd och störande beteende. De flesta av de demenssjuka personerna 

deltog i den verbala kommunikationen genom att sjunga, humma eller vissla med när 

vårdaren sjöng. Ibland uttryckte den demenssjuka personen motstånd genom att hålla i sig i 

stolen. Vårdaren försökte då få kontakt genom att söka ögonkontakt men när det inte lyckades 

så verkade de avstå från att försöka kommunicera med sång och koncentrerade sig på 

vårdmomentet i stället med. En del av de demenssjuka personerna svarade på vårdarens 

kommunikation på ett motsägande sätt men samarbetade genom att göra kroppsrörelser för att 

försöka klä på sig och vissa var passiva i sitt kroppsspråk men var samarbetade genom att 

sjunga med (a.a.).  

 

I Sixsmith och Gibsons (2007) studie visade resultatet att musik gav demenssjuka personer en 

möjlighet att engagera sig i meningsfulla konversationer och att det gav dem kontroll över 

samtalet. Även här så är musik och aktiviteter som involverar musik en viktig del av den icke 

verbala kommunikationen för personer med demens då den är ett sätt att skapa fysiska och 

känslomässiga band mellan dem och deras familj eller vårdare.  

 

5.2.3 Upplevelse av välbefinnande och njutning  

I studien av Camic et al. (2011) framgår det i resultatet att personerna med demens och deras 

vårdare uppskattade sånggruppen och vad den förde med sig. För vissa var sånggruppen 

dagens höjdpunkt som förde med sig glädje, meningsfullhet och tillfredsställelse till deras 

dagliga liv och som gav dem ett värde och syfte. De upplevde en känsla av sammanhang, 

stimulering, trygghet och lycka över att ha åstadkommit något samt att de upplevde en känsla 
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av tillhörighet. Musikens inverkan på både personerna med demens och deras vårdare var 

positiva och fick dem glömma bort problem och bekymmer samt det som fanns omkring dem 

och tillät dem att bara vara i nuet. Musiken skänkte njutning och välbehag och en del vårdare 

menade att vissa personer med demens väcktes till liv igen. ”She got something back again. It 

was sad seeing how much she had lost, but how nice to see some of it back again” (Camic et 

al., 2011, s. 13). Musiken verkade även gynna det emotionella livet genom ökat 

självförtroende och gjorde de demenssjuka personerna mer livfulla. ”…he actually did 

blossom” (Camic et al., 2011, s. 13).  

 

Sixsmith och Gibson (2007) visades liknande resultat angående det emotionella livet som fick 

sig ett upplyft. Musiken var stimulerande, uppskattad, glädjefylld och gav en känsla av liv och 

njutning hos personerna med demens samt ökade deras välbefinnande. Musiken gav dem även 

en känsla av egenmakt och kontroll samt att musiken spelade en nyckelroll i deras liv för att 

kunna engagera sig i olika aktiviteter. Trots att musikstunderna oftast glömdes bort kort 

därefter så kvarstod ändå de emotionella effekterna som yttrade sig genom leenden, skratt och 

välbehag. Medan musiken hos vissa demenssjuka personer sågs som en berikande och 

omslutande del i deras dagliga liv hade musiken hos andra personer en mindre betydande 

plats samt att vissa kunde tappa intresset.  

 

Resultatet i studien av Marmstål Hammar, Emami, Götell och Engström (2011) visade en 

signifikant ökning av positiva känslor som generell uppmärksamhet och välbehag under 

vårdarsången jämfört med ingen sång under morgonvården. 50 % av personerna med demens 

visade välbehag i mer än en minut under vårdarsången jämfört med 20 % utan sång. Generell 

uppmärksamhet uttrycktes i mer än en minut hos 72,5 % av de demenssjuka personerna under 

vårdarsången jämfört med 47,5 % utan sång.  

 

När det i en studie undersöktes hur bakgrundsmusik under morgonvården påverkande 

demenssjuka personer och deras vårdgivare så visade det sig att känslor och humör 

förändrades hos både personerna med demenssjukdom och deras vårdgivare när 

bakgrundsmusik spelades. Musiken verkade frånta vårdarna ansvaret för att skapa en trevlig 

stämning. De demenssjuka personernas positiva känslor dominerade och ingen uttryckte 

aggression mot vårdarna, jämfört med vid den ordinarie morgonvården där det förekom både 

negativa känslor och aggressivitet. De demenssjuka personerna lät piggare och mer levande 

jämfört med den vanliga morgonvården. Vårdarna visade ett djupare engagemang i vårdandet 

och lät mer lekfulla och gladare än tidigare och verkade ha en djupare förståelse för de 

demenssjukas begränsningar och kunnande. Den övergripande påverkan av 

bakgrundsmusiken kan beskrivas som en ömsesidig livskraft. Det fanns också en känsla av att 

personen med demens svarade och anpassade humör och livskraft efter vårdaren. Lekfullhet 

och humor uttrycktes ofta och vårdaren initierade småprat. Det glada humöret fortsatte under 

hela vårdmomentet och den demenssjuke personen fick ofta komplimanger av vårdaren, vilket 

visade sig i nedanstående citat: 

 
” ”Ok, stand up,” C prompts, sounding positive and inviting. ”Yes, oh my,” P laughs, 

sounding happy. “This is going well,” C says in a happy and warm way. “Oy,” P answers 

with frolic. “Oy, oy,oy,” C confirms, in a frolicking voice. “Yes,” P agrees, sounding 

satisfied and pleased.” (Götell et al., 2009, s.427). 

 

När vårdarna sjöng för de demenssjuka personerna så förändrades karaktären på känslorna 

och humöret mellan vårdarna och personerna med demenssjukdom, jämfört med hur det var 
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vid den vanliga morgonvården och vid bakgrundsmusiken. Sången skapade en känsla av 

intimitet, ärlighet, öppenhet, känslighet och lugn. Den demenssjuka personen lyssnade 

uppmärksamt och vårdarsången verkade öka deras medvetenhet om vad som pågick i 

omvårdnaden. De sjöng med i texterna och verkade förstå och känna till innehållet i sången. 

Båda parterna uttryckte ömsesidig uppskattning och vissa av de demenssjuka personer 

tackade vårdaren när morgonvården var avslutad. Både under försöket med bakgrundsmusik 

och med vårdarsång så förekom det negativa känslor, men det var en betoning på positiva 

känslor och humör (Götell et al., 2009). 

 

I Marmstål Hammar, Emami, Engström och Götells (2011) studie så var de demenssjuka 

personerna avslappnade och uttryckte välbefinnande under vårdarsången. När vårdaren sjöng 

så sjöng, visslade eller hummade den demenssjuke personen med i sången. Båda skrattade och 

log och de uttryckte ett ömsesidigt välbefinnande. Vissa av de demenssjuka personerna 

hittade på egna texter till sångerna eller fyllde i texten när vårdaren slutade sjunga. En av dem 

som bara talade med enstaka ord började sjunga. De visade sitt välbefinnande genom att 

skämta om sin egen spegelbild och ge komplimanger till vårdarna. 

 

5.3 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultaten att musik i olika situationer i den dagliga omvårdnaden 

av demenssjuka personer ger en övervägande positiv inverkan på agitationsbeteende jämfört 

med vanlig omvårdnad utan musik. När vårdaren sjöng eller använde sig av bakgrundsmusik 

uttrycktes ingen aggression gentemot vårdaren och agitationsbeteende så som gråt och ilska 

samt skrik och ropbeteende minskades. Musikens inverkan under lunchtid gjorde att 

personerna med demens blev lugnare och satt kvar längre tid vid matbordet, vilket gjorde att 

de fick i sig ett större antal kalorier än de vad de gjorde under lunchen utan musik. Personerna 

med demens upplevde själva att de kände sig lugnare och mindre agiterade när musik 

framfördes under olika situationer. Dock sågs ingen långsiktig påverkan på 

agitationsbeteende, till exempel över ett år, utan sågs endast under kortare perioder under och 

efter musik spelades.  

 

Resultatet visade att musiken har en psykisk påverkan hos personer med demens. Psykiska 

besvär som till exempel depression, apati och vanföreställningar minskades signifikant när 

musik spelades för dem. Även hallucinationer, hämningslöshet och eufori minskades under 

musikinterventionen men dessa psykiska beteendestörningar minskades inte signifikant. 

Musikens inverkan hos de demenssjuka personerna gav dessutom en signifikant minskning av 

apati genom att det positiva engagemanget ökade jämfört med det positiva engagemanget som 

förekom utan musik. Resultatet visade även att musik gav en kognitiv påverkan hos personer 

med demenssjukdom genom att minnet stimulerades. De kände igen låttexter från förr och 

lärde sig även nya låttexter och sånger. Demenssjukdomens symtom framträdde inte lika 

tydligt hos personerna under musikinterventionen utan hjälpte till att normalisera dem. 

Musiken väckte även gamla minnen till liv och stärkte förmågan att tala samt förbättrade de 

demenssjuka personernas koncentration.  

 

Musik och sång visade i resultatet att de demenssjuka personerna kände en samhörighet och 

gemenskap med andra människor, det leder till fler sociala aktiviteter och minskad social 

isolering. Musik skapar möjligheter för de demenssjuka personerna att träffa andra personer 

genom aktiviteter i till exempel kyrkan, sånggrupper eller konserter och det stärker deras 

positiva känslor gentemot anhöriga och vårdare. Även vårdarna och familjevårdarna beskriver 



20 

 

gemenskapen i sånggruppen och hur den ger dem möjlighet att träffa andra i samma situation. 

Resultatet visade även att musik påverkar de demenssjuka personerna på så sätt att de blir mer 

verbalt uttrycksfulla och de får en mer klangfull och varmare röst. Även den ordlösa 

kommunikationen påverkas på ett positivt sätt genom ögonkontakt och kroppsspråk.  

 

Ömsesidigheten och interagerandet mellan den demenssjuka personen och vårdaren ökar när 

bakgrundsmusik spelas och när vårdaren sjunger för personen med demens så ökar dennes 

medvetenhet om vad som pågår. De demenssjuka svarade också på vårdarens kommunikation 

genom att vara aktiva, avslappnade och följsamma när vårdaren sjöng för dem. Musik förde 

med sig glädje, meningsfullhet och tillfredsställelse och gjorde att de demenssjuka personerna 

väcktes till liv igen samt gav dem njutning och välbehag. Det fanns en signifikant ökning av 

positiva känslor som generell uppmärksamhet och välbehag när vårdaren sjöng för den 

demenssjuka personen. De demenssjuka personernas positiva känslor dominerade och det 

förekom mindre negativa känslor och aggression när det spelades bakgrundsmusik. När 

vårdaren sjöng för de demenssjuka så började de sjunga med, humma eller vissla. 

 

6 Diskussion 

Detta avsnitt innehåller metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras metodvalet och dess styrkor och svagheter. 

Resultatdiskussionen diskuterar det framkomna resultatet i förhållande till tidigare forskning 

och vårdvetenskapligt perspektiv. Därefter diskuteras hur det framkomna resultatet kan 

användas i praktisk tillämpning samt en diskussion om behovet av ytterligare forskning. 

Slutligen diskuteras de etiska aspekterna på detta examensarbetes genomförande. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva musikens inverkan på människor med 

demenssjukdom och deras vårdgivare. Intentionen med detta examensarbete var till en början 

att göra en litteraturstudie där kvalitativa artiklar skulle analyseras men på grund av 

otillräcklig kvalitativ forskning inom det valda området var det nödvändigt att ändra metoden 

så att både kvalitativa och kvantitativa artiklar kunde användas. Därför valde författarna 

istället att göra en systematisk litteraturöversikt enligt Friberg (2006).  

 

En litteraturöversikt ger en helhetsbild över det aktuella forskningsläget där både kvalitativ 

och kvantitativ forskning kan användas till analysen. Styrkan med att använda både kvalitativ 

och kvantitativ data är att olika perspektiv fångas upp inom det valda ämnesområdet både 

genom mätningar och genom upplevelser, vilket ger en bredare översikt av problemområdet. 

Nackdelen däremot är att analysen inte blir så djupgående vid en litteraturöversikt som det 

exempelvis blir vid en kvalitativ litteraturstudie. Detta arbetes syfte skulle ha kunnat besvaras 

genom en kvalitativ metod men då skulle resultatet inte baserats på den senaste forskningen, 

då urvalsunderlaget i form av vetenskapliga artiklar inte var tillräckligt aktuella. En annan 

svaghet med detta examensarbete kan även vara användandet av redan färdiga studier till 

resultatet i stället för att författarna själva gjorde en empirisk studie, detta var dock inte 

möjligt på grund av tidsbrist.  

 

Vid datainsamlingen har lämpliga vårdvetenskapliga databaser använts, som LibHub, Cinahl 

Plus och PubMed, där vårdvetenskaplig forskning publiceras. Vid sökningen av lämpliga 

artiklar så uteslöts vissa artiklar då de inte fanns tillgängliga i fulltext, trots att sökkriteriet 
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fulltext valdes vid sökningen. Eftersom sökkriteriet fulltext användes vid artikelsökningarna 

kan det finnas risk för att urvalet blev selektivt och att värdefulla och relevanta artiklar för 

detta examensarbetes syfte på så vis föll bort, vilket kunde ha gett ett annorlunda resultat. Vid 

artikelsökningen begränsades antalet sökord till dementia och music och care, då dessa 

bedömdes som kärnfulla för detta examensarbete. Dock kan det inte uteslutas att fler relevanta 

artiklar kunde ha hittats om sökningen skett med andra sökord som till exempel Alzheimers.  

 

Flera av studierna som analyserats är gjorda i utomeuropeiska länder, som till exempel 

Taiwan, och detta kan vara en svaghet på grund av existerande kulturskillnader vilket kan 

göra att demensvården ser annorlunda ut vid jämförelse med den svenska demensvården. Då 

artiklarna var skrivna på engelska kan det finnas risk för feltolkningar och missförstånd, även 

om författarna har strävat efter en så korrekt översättning som möjligt. Författarna till detta 

examensarbete har i möjligaste mån strävat efter att vara öppna, ärliga och opartiska både vid 

urvalet av de vetenskapliga artiklarna och vid resultatframställningen och därför har 

författarnas egen förförståelse och förväntningar på så vis kunnat minimeras.  

 

Examensarbetet har skrivits av två författare och det kan ses som en styrka då fler 

diskussioner och reflektioner har kunnat föras mellan författarna och genom detta har ett 

intersubjektivt förhållningssätt kunnat användas. Detta arbetes tillförlitlighet anses vara 

relativt stark då databaser med vårdvetenskapligt innehåll har använts vid artikelsökningarna 

och att relevanta sökord för detta examensarbetes syfte använts. Dessutom har endast 

primärkällor i form av empiriska studier analyserats och alla utvalda artiklar lästes på dess 

originalspråk. Resultatet har inte kunnat feltolkas då resultatet endast sammanställts och 

kategoriseras. Genom att beskriva och motivera hur arbetets datainsamling, urval och analys 

har skett så har därför detta arbete även en stark grad av noggrannhet.  

 

Eftersom syftet med detta arbete var att beskriva musikens inverkan på demenssjuka personer 

och deras vårdgivare så är examensarbetets metod rimlig, då resultatet svarar på arbetets syfte. 

Författarna till detta arbete bedömer att överförbarheten och generaliserbarheten till svenska 

förhållanden är möjliga, då musikens påverkan på demenssjuka personer borde vara likvärdig 

i hela världen. Arbetets validitet anser författarna vara stark genom att syftet varit i fokus 

under hela arbetets gång. Resultatet har inte tolkats och empiriska studier har använts i 

examensarbetet och detta stärker litteraturöversiktens reliabilitet. Så långt som det är möjligt 

har författarnas förhållningssätt varit sakligt och objektivt och egna värderingar och åsikter 

har lämnats utanför. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen diskuteras utifrån två rubriker: Musikens påverkan på demenssjuka 

personers beteende och Musikens påverkan på demenssjuka personers livskvalitet. Resultatet 

knyts ihop med det vårdvetenskapliga perspektivet och tidigare forskning samt annan 

bakgrundslitteratur.  

 

6.2.1 Musikens påverkan på demenssjuka personers beteende 

Detta examensarbetes syfte är att beskriva musikens inverkan på människor med 

demenssjukdom och deras vårdgivare. I det framkomna resultatet av denna litteraturöversikt 

visades det att musik- och sånginterventioner hade en övervägande positiv inverkan på 

agitationsbeteende hos personer med demens jämfört med vanlig omvårdnad utan musik. 

Agitation är ett stressigt tillstånd för såväl de demenssjuka personer som för deras vårdare och 
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är ett tecken på låg livskvalitet och utlöses ofta på grund av något i den omgivande miljön 

samt av den demenssjuka personens vårdgivare (Ragneskog, 2011). Relaterat till det 

vårdvetenskapliga perspektivet kan agitation både ses som ett sjukdomslidande och ett 

livslidande hos personerna med demens, men även ett vårdlidande eftersom vårdarna ofta gör 

något som utlöser agitation (Lindström et al., 2006).  

 

I flera utav de analyserade studiernas resultat sågs minskad agitation, så som oro, skrik och 

rop, gråt och irritation med mera, under och efter det att musik i olika former spelades för de 

demenssjuka personerna jämfört med vanlig omvårdnad utan musik. Musikens inverkan under 

lunchtid gjorde att personerna med demens blev lugnare och satt kvar längre tid vid 

matbordet, vilket gjorde att de åt ett större antal kalorier än vad de gjorde under lunchen utan 

musik. Personerna med demens upplevde även själva att de kände sig lugnare och mindre 

agiterade när musik framfördes under olika situationer i deras dagliga liv. En gynnsam miljö 

aktiverar och stimulerar vårdandet och syftet med vårdandet är att minska lidandet enligt 

Erikssons (2007) vårdteori och när det gäller demenssjuka personer med agitationsbeteende 

visade det sig att musiken hade en lindrande och lugnande inverkan. Författarna till detta 

arbete menar därför att med musikens hjälp så skapades en gynnsam miljö som stimulerade 

vårdandet.  Det positiva resultatet av minskad agitation genom musiken och sångens inverkan 

hos personer med demens kan styrkas av den tidigare forskningen som även där visade på 

minskad agitation i form av oro, aggression, vandringsbenägenhet, rop och skrik samt 

irritation vid olika former av musikinterventioner (Hulme et al., 2010; Ragneskog et al., 

2001). Den minskade agitationen genom sångens och musikens inverkan kan ses som en form 

av ansande, lekande och lärande där personerna med demens blev bekräftade och som 

skapade tillfredsställelse samt hjälpte personerna att återvinna sitt oberoende (Eriksson, 

1987).  

 

Resultaten visade också att musiken har en psykisk påverkan hos personer med demens då 

psykiska besvär som till exempel depression, apati och vanföreställningar minskades när 

musik spelades för dem. Även psykiska beteendestörningar som hallucinationer, 

hämningslöshet och eufori minskades under musikinterventionen. Musikens inverkan hos de 

demenssjuka personerna gav dessutom en minskning av apati genom att det positiva 

engagemanget ökade jämfört med det positiva engagemanget som förekom utan 

musikinterventionerna. Musiken visades även ge en kognitiv påverkan hos personer med 

demenssjukdom genom att minnet stimulerades. De kände igen låttexter från förr och lärde 

sig även nya låttexter och sånger samt att demenssjukdomens symtom inte framträdde lika 

tydligt hos personerna under musikinterventionen utan hjälpte till att normalisera dem. 

Musiken väckte även gamla minnen till liv och stärkte förmågan att tala samt förbättrade de 

demenssjuka personernas koncentration. Musiken gjorde att de demenssjuka personerna 

upplevde en ökad själslig- och fysisk komfort samt att de kunde uppleva hälsa och 

välbefinnande trots de psykiska och kognitiva symtom och funktionsnedsättningar som 

demenssjukdom för med sig (Dowd, 2006; Eriksson, 2007).  

 

Tidigare studier visar att vanligt förekommande läkemedel vid behandling av olika 

demenssymtom, som till exempel psykoser och aggressivitet, ger allvarliga biverkningar och 

att läkemedlen därför inte bör ges till personer med demens (Ballard et al., 2008). Därför 

behövs det andra behandlingsstrategier och omvårdnadsåtgärder för att minska demenssjuka 

personers lidande (Ragneskog, 2011). Socialstyrelsen (2010) menar att omvårdnaden av 

demenssjuka personer ska vara personcentrerad och där de ska få möjlighet till 

individanpassade aktiviteter som till exempel musik. Individanpassad omvårdnad har visat sig 
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medföra positiva effekter genom minskad frekvens och förekomst av krävande beteende, så 

som agitation med mera (Edberg, 2002; Edberg & Hallberg, 2001; Edberg, Hallberg & 

Norberg, 1999). Med både Socialstyrelsen och vetenskaplig forskning samt resultatet i denna 

litteraturöversikt som stöd kan detta examensarbetes författare inte förstå varför demenssjuka 

personer fortfarande inte får dessa möjligheter. Eftersom beteendestörningar av olika slag i 

samband med sjukdomen i vanliga fall ger de demenssjuka och deras vårdare ett onödigt 

lidande borde väl föredragen musik vara en utmärkt intervention för att minska de båda 

parternas lidande. Sång och musik är även en ekonomisk omvårdnads- och behandlingsåtgärd 

som uppenbarligen gynnar flera olika faktorer.  

 

Något som framkommit i resultatet av denna litteraturöversikt är dock att musik inte verkar ha 

en långtidseffekt på personer med medelsvår och svår demens för att minska agitation utan är 

snarare en intervention som fungerar bäst i nuet. Författarnas egna tankar och reflektioner 

kring detta är demenssjukdomens progressiva förlopp som påverkar de kognitiva förmågorna 

allt mer under tidens gång (SBU, 2006), vilket kan vara en möjlig orsak till att musik endast 

fungerar på kort sikt. Ett annat fynd som gjordes i resultatet av en studie var att musiken hade 

en fördröjd inverkan hos de demenssjuka personerna. Under den veckan då det spelades 

musik märktes ingen större förändring av deras agiterade beteende, däremot sågs en 

förändring under den nästkommande veckan. Resultatet visade i en studie att musik i grupp 

med rörelse gav en signifikant minskning av agitationsbeteende. Däremot kan frågan ställas 

huruvida det var enbart musiken som bidrog till minskad agitation eller om det var rörelserna, 

eller en kombination av dem båda. I resultatet framgick det även att vissa agitationsbeteenden, 

som irritation och oro, minskades i både experimentgruppen och i kontrollgruppen, vilket gör 

att musikens inverkan på agitationsbeteende kan ifrågasättas. Den tidigare forskningen menar 

att musikens inverkan ibland är överskattad och att ingen enskild musik kommer att fungera 

för alla individer dels på grund av de olikheter som dels finns i individens sjukdomsbild samt 

på grund av de demenssjuka personernas olika personligheter (Gerdner, 2000; Vink et al., 

2011).  

 

6.2.2 Musikens påverkan på demenssjuka personers livskvalitet 

Det framkom i resultatet att de demenssjuka personerna tycker att musik gör att de känner en 

samhörighet med andra människor och att det är en möjlighet för att dem att träffa andra 

människor. Det leder till en minskad social isolering och gör att de får möjlighet att delta i 

meningsfulla aktiviteter. Även vårdarna tycker att musik och sång har en positiv inverkan på 

det sociala livet, då det ger dem möjlighet att träffa andra i samma situation. Detta kan ses 

som att de demenssjuka personerna och deras vårdgivare upplevde en högre grad av komfort 

då musiken gav dem en känsla av samhörighet och själslig komfort (Dowd, 2006). 

Deltagandet i sånggruppen ledde till att både de demenssjuka personerna och deras 

familjevårdare fick ett större intresse för musik och det gjorde att deras musiklyssnande och 

sjungande ökade. Musikaktiviteter hjälpte dem att fortsätta med sina gamla intressen, till 

exempel gå på konserter eller dansa. För personerna med demens innebar ofta sång och musik 

att de fick en fysisk och emotionell kontakt med andra genom att sjunga tillsammans eller 

dansa tillsammans med andra. Detta kan knytas samman med det som framkommer i tidigare 

forskning. Det har även där visats sig att olika typer av musikaktiviteter fungerade som en 

social aktivitet som gjorde att deltagarna kände en gemenskap och delaktighet med de andra 

deltagarna (Bamford och Clift, 2007; Götell, Brown och Ekman, 2000).  

 

Socialstyrelsen (2010) menar att demenssjuka personer bör få möjlighet till aktiviteter som är 

individanpassade t.ex. musik och underhållning för att de inte ska bli passiva. Resultatet visar 
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hur viktigt det är att personer med demens får ta del av sociala aktiviteter och att musik är en 

typ av aktivitet som upplevs som stimulerande och socialt. Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) 

säger att vården ska ge äldre människor en meningsfull och aktiv tillvaro i gemenskap med 

andra människor. Eriksson (1989)  menar att hälsa är beroende av en människas förhållande 

till resten av världen och där har den sociala miljön en betydande roll. Hon menar även att en 

gynnsam miljö stimulerar och aktiverar vårdandet av hela människan med kropp, själ och 

ande. Författarna till detta arbete anser att resultatet i analysen i detta arbete visar att musik 

och sång bidrar till den gynnsamma miljö som de demenssjuka personerna behöver för att 

vårda hela sin person som innefattas av kropp, själ och ande. Musiken kan ses som del av 

lekandet och lärandet som Eriksson (1987) beskriver som medel för att uppnå hälsa genom 

sitt sätt att skapa lust, skapande och glädje. 

 

I resultatet framkommer det att musik även påverkade den demenssjuka personens sätt att 

kommunicera. När bakgrundsmusik spelades så blev personerna med demens mer verbalt 

uttrycksfulla, de pratade mer avslappnat och lugnt, och kommunikationen med vårdaren blev 

mer jämlik då samtalen oftare startades på initiativ av den demenssjuka personen. Även 

vårdaren kommunicerade på ett annat sätt under vårdmomenten med musik i bakgrunden. Det 

ledde till en större ömsesidighet och mer interagerande mellan den demenssjuka personen och 

vårdaren. Resultatet visade också att de blev inbjudna i samarbetet med vårdaren när vårdaren 

sjöng under morgonvården, vilket de inte blev under ordinarie morgonvård. Vårdaren väntade 

in att den demenssjuka personen skulle hjälpa till med olika vårdmoment. En del av de 

demenssjuka personerna svarade motsägelsefullt på vårdarens kommunikation eller 

samarbetade inte med kroppsspråket, men sjöng med i sången. Ibland uttrycktes motstånd 

genom att t.ex. hålla sig i stolen. I resultatet beskrivs att vårdaren med hjälp av vårdarsång 

låter den demenssjuka få mer tid på sig att själv hjälpa till vid till exempel påklädning. Musik 

var ett sätt för personerna med demens att kommunicera utan ord genom att musiken skapade 

fysiska och känslomässiga band mellan dem och både deras anhöriga och vårdare.  

 

Sammanfattningsvis visade resultatet att musik har en fördelaktig inverkan på 

kommunikationen mellan den demenssjuka personen och vårdgivaren och att musik kan 

hjälpa dem att kommunicera med varandra både med ord och utan ord.  För att dessa typer av 

kommunikation ska kunna ske måste vårdgivaren vara närvarande i omvårdnaden och närvaro 

betonar Paterson & Zderad som den viktigaste dimensionen i vårdandet (Forchuk, Sieloff 

Evans & O’Connor, 1995). Det är viktigt att ha en bra och fungerande kommunikation med de 

demenssjuka personerna för att de ska känna sig sedda eftersom de kan ha svårt att uttrycka 

sina behov och känslor och tidigare forskning har visat att det är viktigt att vårdaren låter den 

demenssjuka personen ta den tid de behöver (Ragneskog, 2011; Jootun och McGhee, 2011). 

Då det kan vara svårt att kommunicera med demenssjuka personer kan musik vara ett sätt att 

få kontakt med dem (Ragneskog, 2011). Eftersom vårdare ofta inte känner till vilka effekter 

musik kan ha på kommunikationen med demenssjuka personer så anser författarna till detta 

arbete att det är viktigt att denna kunskap tas till vara i utbildningen av både undersköterskor 

och sjuksköterskor, men även att kunskapen sprids till de som arbetar inom demensvården. 

 

Asp och Ekstedt (2009)  menar att musik gör att människan kan slappna av och att det sätter 

igång emotionella processer i hjärnan som medför att personen upplever en inre ro och 

harmoni. Även tidigare forskning visar att musiken påverkar och stimulerar psyket, känslor 

och olika sinnen hos demenssjuka personer (Kneafsey, 1997). Detta återkommer även i 

resultat i detta arbete, där det beskrivs att de demenssjuka personerna väcktes till liv och blev 

mer levande av musiken. Musiken gav en emotionell påverkan på personerna med demens 
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och den förändrade deras känslor och humör. Hos flera av dem ökade deras välbefinnande och 

musik och sång gav dem njutning, välbehag och gjorde dem mer avslappnade. Även glädje är 

en återkommande inverkan i flera av studierna och det uttrycktes ofta humor och lekfullhet. 

Genom att de spirituella och själsliga behoven blev tillfredsställda av musiken så ökade deras 

välbefinnande och gjorde det möjligt för dem att bortse från sin sjukdom (Dowd, 2006). 

Uppmärksamheten hos de demenssjuka personerna ökade och vårdarsången gjorde att de 

verkade mer medvetna om vad som hände tunt omkring dem. I flera av studierna beskrivs det 

hur personerna med demenssjukdom sjöng med i texterna under vårdarsången eller visslade. 

De hittade på egna texter till melodin och även om de i vanliga fall endast talade med enstaka 

ord så började de sjunga med när vårdaren sjöng för dem.  

 

Samma resultat ses även i tidigare forskning där det finns beskrivet att personer med 

demenssjukdom upplevde en ökad glädje och positiv inverkan på humöret samt väckte gamla 

minnen till liv (Götell, Brown och Ekman, 2000). Detta visar att musik och sång i 

demensvården har positiva effekter på välbefinnandet för många av de demenssjuka 

personerna.  Tidigare forskning visar även att omvårdnaden bör hjälpa de demenssjuka 

personerna att bevara både sina funktioner och sin självkänsla (Hoe och Thompson, 2010) och 

detta kan kopplas till resultatet i detta arbete då musiken och sången verkar hjälpa de 

demenssjuka personerna att upprätthålla sin förmåga att sjunga. Genom att personerna med 

demens uttrycker ett välbefinnande så kan detta kan enligt Eriksson (1989) beskrivas som att 

de upplever hälsa trots att de har en kronisk demenssjukdom. Även i Paterson och Zderads 

vårdteori är välbefinnande något som alla kan uppleva i någon grad och de anser att det är 

målet med omvårdnaden.  De menar att den viktigaste omvårdnaden sker där det inte är 

möjligt att bota patienten från sin sjukdom, som till exempel vid demensvård (Forchuk, 

Sieloff Evans och O’Connor, 1995). Författarna till detta arbete menar att eftersom resultatet 

av analysen visar att de demenssjuka personerna till stor del upplever ett ökat välbefinnande 

av musik så visar det att musiken är en viktig del i omvårdnaden av demenssjuka personer. 

 

6.2.3 Praktisk tillämpning av resultatet 

Det framkomna resultatet visar att musik i omvårdnaden av demenssjuka personer vore en 

fördelaktig icke farmakologisk åtgärd för att minska deras lidande och öka deras 

välbefinnande. Därför kan denna litteraturöversikt vara av intresse för både blivande 

sjuksköterskor och legitimerade sjuksköterskor i deras arbete med demenssjuka personer. Det 

är varken svårt, ansträngande, ogynnsamt eller oekonomiskt att införa musik i den dagliga 

omvårdnaden av demenssjuka personer, snarare tvärtom. Tillgången till sången finns alltid 

inom alla människor, vare sig människan anser sig kunna sjunga eller inte, och när som helst 

kan sången tillämpas av vårdgivare i omvårdnaden av demenssjuka personer för att underlätta 

vardagen i deras dagliga liv. Då vårdarsång har visat sig ha en positiv inverkan hos personer 

med demens och deras vårdgivare så anser författarna att utbildning i vårdarsång borde ges 

inom demensvården. I de flesta hem och på de särskilda boendena för demenssjuka personer 

finns det dessutom tillgång till cd-spelare, radio eller datorer där musik kan spelas. Det 

övervägande positiva resultatet visar att införandet av musik skulle kunna gynna såväl de 

demenssjuka personerna som deras vårdgivare, både psykiskt, fysiskt och ekonomiskt. 

Personer med demens har oftast svårt att kommunicera med andra människor och resultatet 

visar att musiken gör så kommunikationen förbättras, vilket i sin tur kan leda till mindre 

missförstånd och illabefinnande. Resultatet visade att personerna med demens själva uttryckte 

att de gärna skulle vilja få tillgång till musik för att de kände sig bättre till mods på alla sätt 

och vis. Vilket författarna till detta examensarbete anser borde vara en mycket god anledning 
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till att tillämpa musik i den dagliga omvårdnaden för de demenssjuka personerna och deras 

vårdare.  

 

6.2.4 Förslag på fortsatt forskning 

Kvantitativa studier ger inte en tillräcklig och rättvis bild av problemområdet och därför anser 

författarna att mer kvalitativ forskning inom problemområdet bör göras för att skapa en större 

och djupare förståelse för vad musiken har för inverkan på personer med demenssjukdom. 

Den befintliga forskningen som finns kring problemområdet är dessutom särskilt inriktat mot 

morgonvården, lunchen och tidig eftermiddag. Författarna till detta examensarbete saknar 

forskning som gjorts på kvällar och nätter och som visar om musiken även där har en positiv 

inverkan på de personer med demens som är oroliga och agiterade under kvälls- och nattetid. 

Eftersom resultatet visade på positiva effekter hos demenssjuka personer så har författarna 

som förslag att forskning bör bedrivas huruvida musiken kan vara en omvårdnadsåtgärd som 

gör att de demenssjuka personerna kan bo kvar längre i sina hem. Det skulle dessutom vara 

intressant och behövligt med mer nordisk forskning kring problemområdet, dels för att styrka 

den forskning som redan finns och dels för att förhoppningsvis kunna nå ut till all 

vårdpersonal som arbetar inom demensvården.  

 

6.3 Etikdiskussion 

Det har inte uppstått några etiska problem under arbetets gång. Utifrån den valda 

analysmetoden så har alla resultat som framkommit i analysen redovisats. Inget av 

datamaterialet i resultatet har medvetet förvrängts, förfalskats eller feltolkats i resultatet. Den 

valda analysmetoden har gjort att feltolkningar undvikits i möjligaste mån då resultatet ej 

tolkats utan endast delats upp i kategorier och subkategorier. Allt material har redovisats i 

uppsatsen och inget har valts bort på grund av egna värderingar och åsikter. För att minimera 

risken för feltolkningar så har de citat som använts i arbetet citerats i originalspråk. 

 

7 Slutsatser 

Resultatet har visat att musik har en övervägande positiv inverkan på demenssjuka personer 

och deras vårdare. Musiken påverkade personerna med demens genom att aggressivitet och 

agitation minskade, gamla minnen och kunskap kom tillbaka och de fick en ökad verbal 

förmåga. Musiken gav dem även möjlighet till ett ökat socialt umgänge och nya intressen. De 

fick mer livskraft, ett ökat välbefinnande och förbättrade sin kommunikation med 

omgivningen. Även för vårdarna gjorde musiken att de fick ett större socialt umgänge och nya 

intressen. De påverkades också genom att de samarbetade bättre med den demenssjuka 

personen, de blev mer närvarande i omvårdanden och de upplevde vårdandet som mer 

meningsfullt. Författarna anser att då musik har visats sig ha en lugnande effekt på 

agitationsbeteende och gav en minskning av depressiva symtom och ångestuttryck, så kan 

musiken i vissa fall fungera som en icke-farmakologisk behandling. Resultatet kan vara 

användbart vid omvårdnadsutbildningar och i utbildningar för vårdgivare. Resultatet kan ha 

en inverkan på hur omvårdnaden av demenssjuka personer kommer att se ut i framtiden.  
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Bilaga 1. Förslag på frågor vid granskning av kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Frågor vid granskning av kvalitativa artiklar: 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur har detta i så fall formulerat och avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är denna i så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

 Hur analyserades data? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? Hur har författarna tolkat studiens resultat? Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

 

Frågor vid granskning av kvantitativa artiklar: 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är denna i så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive exklusionskriterier)? 

 Hur analyserades data? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

 Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall, hur hänger de ihop? 

 Vad visar resultatet? Vilka argument förs fram?  

 Förs det några etiska resonemang?  

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller generaliserbarhet? 
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Bilaga 2. Artikelmatris. 

Artikel Syfte Metod Resultat 

Titel: Does a ‘Singing 

Together Group’ improve the 

quality of life of people with 

a dementia and their carers? 

A pilot evaluation study.  

Författare: Camic, P.M, 

Williams Myferi, C. & 

Meeten, F.  

Tidsskrift: Dementia.  

Årtal: 2011. 

Att fastställa om 

deltagande i gemensam 

sånggrupp hade en 

positiv inverkan på 

både personer med 

demens och deras 

anhörigvårdare genom 

att öka välbefinnandet, 

förbättra dag-till-dag 

funktionen och minska 

det sociala 

utanförskapet. 

Kvalitativ och kvantitativ, 10 

personer med demens och deras 

anhörigvårdare deltog i en sånggrupp 

under 10 veckor. Mätningar av 

humör, livskvaliteten, beteende- och 

psykologiska problem, kognitiv 

status och dagliga aktiviteter gjordes 

före, under och efter interventionen 

samt uppföljning efter 10 veckor. 

Kvalitativ information erhölls genom 

intervjuer före, under och efter 10 

veckor och analyserades. Alla 

intervjuer videoinspelades. 

Det kvantitativa resultatet visade att sånggruppen 

gav de demenssjuka och deras anhörigvårdare en 

fortsatt stabil livskvalitet. Det kvalitativa 

resultatet visade att sånggruppen främjade alla 

deltagares välbefinnande och gav dem en 

upplevelse av njutning och självförverkligande. 

Sånggruppen gjorde både de demenssjuka 

personerna och deras anhörigvårdare mer 

entusiastiska och positiva. För vissa personer 

med demens var sånggruppen dagens höjdpunkt 

och gjorde att de blev mer engagerad i andra 

aktiviteter samt att de väcktes till liv av 

sångstunderna.  

Titel: The effect of a music 

programme during lunchtime 

on the problem behavior of 

the older residents with 

dementia at an institution in 

Taiwan.  

Författare: Chang, F., 

Huang, H., Lin, K. & Lin, L.  

Tidsskrift: Journal of 

Clinical Nursing.  

Årtal: 2010. 

Att studera vad ett 

musikprogram under 

måltiderna kan ha för 

effekt på 

beteendeproblem hos 

personer med demens. 

Kvantitativ, kvasiexperimentell 

studie under 8 veckor. 41 personer 

med demens deltog. Bakgrundmusik 

spelades varje dag under vecka 2, 4, 

6 och 8 medan personerna med 

demens åt lunch. Vecka 1, 3, 5 och 7 

spelades ingen musik. 

Signifikanta resultat sågs på minskad fysisk 

aggression och verbal aggression. Däremot 

visades inget signifikant resultat av minskad 

fysiskt icke aggressivt beteende och verbalt icke 

aggressivt beteende. En veckas fördröjning sågs 

mellan införandet av musikinterventionen och de 

signifikanta resultaten.  
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Artikel Syfte Metod Resultat 

Titel: The influence of 

caregiver singing and 

background music on vocally 

expressed emotions and 

moods in dementia care: a 

qualitative analysis.  

Författare: Götell, E., 

Brown, S. & Ekman, S.  

Tidsskrift: International 

Journal of Nursing Studies.  

Årtal 2009. 

Att belysa vokalt 

upplevda känslor och 

humör-stämningar i 

kommunikationen 

mellan vårdgivare och 

personer med demens 

under morgonvården. 

Kvalitativ innehållsanalys av 

videoinspelningar av tre olika 

morgonvårdssituationer gjordes för 

varje patient: den vanliga 

morgonvården, morgonvård med 

bakgrundsmusik och morgonvård 

med vårdarsång. Nio personer med 

demens deltog i studien. 

Resultatet visade att den ömsesidiga 

kommunikationen förbättrades under 

morgonvården med vårdarsång och 

bakgrundsmusik jämfört med vanlig morgonvård 

utan musik eller sång. Det skapade en gemensam 

känsla av vitalitet. Positiva känslor förstärktes 

under vårdarsången och bakgrundsmusiken och 

aggressiviteten minskade jämfört med vanlig 

morgonvård utan musik. Medan 

bakgrundsmusiken ökade känslan av lekfullhet 

så gav vårdarsången en ökad känsla av 

uppriktighet och intimitet i samspelet mellan den 

demenssjuka personen och vårdgivaren 

Titel: Communicating 

through caregiver singing 

during morning care 

situations in dementia care. 

Författare: Hammar 

Marmstål, L., Emami, A., 

Engström, G. & Götell, E. 

Tidsskrift: Scandinavian 

Journal of Caring Sciences.  

Årtal:2011.  

Att beskriva hur 

personer med demens 

och deras vårdgivare 

uttrycker verbal och 

ickeverbal 

kommunikation med 

och utan vårdarsång 

under morgonvården. 

Kvalitativ innehållsanalys. 10 

personer med demens och sex 

vårdare deltog i studien. Vanlig 

morgonvård utan vårdarsång 

jämfördes med morgonvård med 

vårdarsång. En gång i veckan vid 

fyra tillfällen observerades vårdaren 

och personen med demens genom 

videoinspelning, totalt medverkade 

varje par under två månader. 

Resultaten visade att under morgonvården med 

vårdarsång så verkade vårdgivarna mer 

intresserade av att kommunicera med personerna 

med demens och inbjöd dem till kommunikation 

och förväntade sig ett svar tillbaka genom ett 

ömsesidigt engagemang. Under vårdarsången 

svarade personerna med demens på ett samlat 

sätt genom att vara aktiva, avslappnade och 

följsamma under påklädningen. Däremot fanns 

det fortfarande vissa personer med demens som 

svarade genom att göra motstånd och 

inkonsekvent beteende under morgonvården med 

vårdarsång.  
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Artikel  Syfte  Metod  Resultat  

Titel: The impact of 

caregivers’ singing on 

expressions of emotion and 

resistance during morning 

care situations in persons 

with dementia: an 

intervention in dementia care. 

Författare: Hammar 

Marmstål, L., Emami, A., 

Götell, E. & Engström, G.  

Tidsskrift: Journal of 

Clinical Nursing.  

Årtal: 2011. 

Att beskriva uttryck av 

känslor och motstånd 

hos personer med 

demens under 

morgonvården med och 

utan vårdarsång. 

Kvantitativ studie med 

videoobservationer under 8 veckor. 

10 personer med demens och 10 

vårdare deltog i studien. Vanlig 

morgonvård utan vårdarsång 

jämfördes med morgonvård med 

vårdarsång. Fyra tillfällen med 

vårdarsång och fyra tillfällen utan 

vårdarsång skedde vid ett tillfälle per 

vecka.  

Resultatet visade att dra sig undan var det 

vanligaste motståndsbeteendet under både 

interventionen (47%) och under den vanliga 

morgonvården (65%), vilket gav en signifikant 

minskning av varaktigheten av att dra sig undan 

under vårdarsången. Varaktigheten i att ta tag i 

olika objekt minskade signifikant under 

vårdarsången jämfört med morgonvården utan 

vårdarsång. Beteendet adduktion var signifikant 

lägre under vårdarsången. Positiva uttryckta 

känslor så som njutning och generell vakenhet 

ökade under vårdarsången. Ilska minskade under 

vårdarsången men var inte signifikant i 

jämförelse med morgonvården utan vårdarsång. 

Titel: Favorite music and 

hand massage Two 

interventions to decrease 

agitation in residents with 

dementia.  

Författare: Hicks Moore, S. 

L. & Robinson, B. L.  

Tidsskrift: Dementia.  

Årtal: 2008. 

Att studera effekterna 

av favoritmusik och 

handmassage på 

agitationsbeteende hos 

personer med demens. 

Kvantitativ experimentell studie med 

upprepade mätningar av agitation. 41 

deltog, en experimentgrupp och en 

kontrollgrupp. Experimentgruppen 

gavs tre olika behandlingar: 

favoritmusik under 10 minuter, 

handmassage under 10 minuter, 

handmassage och musik under 10 

minuter. Kontrollgruppen fick ingen 

behandling.  

Resultatet visade att både favoritmusik och 

handmassage individuellt och kombinerat är 

effektivt för att signifikant minska 

agitationsbeteende omedelbart efter 

interventionen och även en timme efter 

interventionen jämfört med kontrollgruppen som 

inte erhöll någon behandling. 
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Artikel  Syfte  Metod  Resultat  

 Titel: Keep music live: 

music and the alleviation of 

apathy in dementia subjects.  

Författare: Holmes, C., 

Knights, A., Dean, C. & 

Hodkinson, S.  

Tidsskrift: International 

Psychogeriatrics.  

Årtal: 2006. 

Att undersöka om 

musik, live eller 

inspelad, är en effektiv 

behandling av apati hos 

personer med demens. 

Kvantitativ randomiserad placebo- 

kontrollerad studie med 

videoinspelningar. 32 personer med 

demens deltog och exponerades för 

livemusik, förinspelad musik och 

tystnad under 30 minuter var och 

jämfördes sedan sinsemellan. 

Resultaten visade att livemusik visade ökat 

positivt engagemang jämfört med tystnad. Ingen 

signifikant skillnad sågs mellan förinspelad 

musik jämfört med tystnad. För de personerna 

med svår demens visades en signifikant ökning 

av positivt engagemang vid livemusik jämfört 

med inspelad musik.  

Titel: An investigation of 

long-term effects of group 

music therapy on agitation 

levels of people with 

Alzheimer's Disease.  

Författare: Ledger, A. J. & 

Baker, F. A.  

Tidsskrift: Aging & Mental 

Health  

Årtal: 2007. 

Att undersöka den 

långsiktiga effekten av 

gruppmusiksterapi på 

personer med demens 

med agitation. 

Kvantitativ, icke randomiserande, 

longitudinell, experimentell studie 

med en experiment grupp som fick 

veckovis musikterapi och en 

kontrollgrupp som fick vanlig 

omvårdnad. 45 personer deltog, 26 i 

experimentgruppen och 19 i 

kontrollgruppen. Agitationsnivåerna 

mättes fem ggr över ett års tid. 

Resultatet visade en kortvarig minskning av 

agitation hos personerna med demens. Däremot 

var det ingen signifikant minskning av agitation 

över tiden.  

Titel: Effectiveness of group 

music intervention against 

agitated behavior in elderly 

persons with dementia.  

Författare: Lin, Y., Chu, H., 

Yang, C.-Y., Chen, C.-H., 

Chen, S.-G., Chang, H.-J., 

Hsieh, C.-J. & Chou, K.-R.  

Tidsskrift: International 

Journal of Geriatric 

Psychiatry. Årtal: 2011. 

Att undersöka 

effektiviteten av 

gruppmusik som en 

intervention för att 

lindra 

agitationsbeteende hos 

personer med demens 

på särskilt boende. 

Kvantitativ, experimentell studie 

med upprepade mätningar. 100 

personer från särskilda boenden 

deltog, 51st. i kontrollgruppen och 

49 st. i experimentgruppen. 

Kontrollgruppen deltog i de normala 

dagliga aktiviteterna och 

experimentgruppen deltog i 

gruppmusikssessioner under sex 

veckor, två ggr i veckan a´ 30 

minuter 

Resultatet visade att under den 6:e och 12:e 

gruppmusikssessionen samt en månad efter sista 

sessionen visade experimentgruppen en 

signifikant minskning av generella 

agitationsproblem, icke-aggressivt fysiskt 

beteende, verbalt icke-aggressivt beteende och 

aggressivt fysiskt beteende. En signifikant 

minskning av verbalt aggressivt beteende visade 

sig endast under den 6:e sessionen. 
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Artikel  Syfte  Metod  Resultat  

Titel: Efficacy of music 

therapy treatment based on 

cycles of sessions: a 

randomized controlled trial.  

Författare: Raglio, A., 

Bellelli, G., Traficante, D., 

Gianotti, M., Ubezio, M.C., 

Gentile, S., Villani, D. & 

Trabucchi, M.  

Tidsskrift: Aging & Mental 

Health.  

Årtal: 2010. 

Att bedöma om 

musikterapi är effektivt 

för att minska 

beteendestörningar hos 

personer med demens. 

Kvantitativ, randomiserad 

kontrollerad studie med en 

experimentgrupp och en 

kontrollgrupp. 60 personer med 

demens deltog i studien under sex 

månader. Experimentgruppen fick tre 

perioder av 12 stycken musikterapi 

sessioner var, tre ggr i veckan och 

pågick i 30 minuter och 

videoinspelades. Därefter följde en 

månad av vila med vanlig vård. 

Resultatet visade en signifikant minskning av 

agitation, ångest, depression, apati, inbillning 

och irritation i experimentgruppen jämfört med 

kontrollgruppen.  

 Titel: Music and the 

wellbeing of people with 

dementia.  

Författare: Sixsmith, A. & 

Gibson, G.  

Tidsskrift: Ageing & 

Society.  

Årtal: 2007. 

Att undersöka 

betydelsen och vikten 

av musik i det dagliga 

livet hos personer med 

demens, fördelarna med 

musikrelaterade 

aktiviteter och 

problemen som finns 

med att engagera sig i 

musik. 

Kvalitativ studie med öppna 

intervjuer. 26 personer med demens 

och deras vårdgivare deltog i studien.  

Resultatet visade att musiken ökade känslor av 

välbefinnande hos de demenssjuka personerna 

och deras vårdgivare samt uppmuntrade till 

andra värdefulla aktiviteter och social 

interaktion. De fick en ökad känsla av 

delaktighet och kontroll över deras vardagliga 

situation. Musikrelaterade aktiviteter fick dem 

att känna sig glada och redo att uttrycka deras 

fysiska och känslomässiga glädje. De lyste upp, 

log och skrattade när musik kom på tal under 

intervjuerna och började sjunga. De kände sig 

bättre med sig själva, bättre till mods, lugnare 

och mindre agiterade. Musik bidrog till en känsla 

av liv och aktivitet i hemmet och hjälpte dem att 

bevara sina tidigare intressen och deras sociala 

liv. 
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Artikel Syfte Metod Resultat  

Titel: A preferred music 

listening intervention to 

reduce anxiety in older adults 

with dementia in nursing 

homes.  

Författare: Sung H., Chang 

AM. & Lee W.  

Tidsskrift: Journal of 

Clinical Nursing.  

Årtal: 2010. 

Att utvärdera 

effektiviteten av 

favoritmusik som en 

intervention mot ångest 

hos dementa på särskilt 

boende. 

Kvantitativ, experimentell studie. 52 

st. deltog, 29 i experimentgruppen 

och 23 i kontrollgruppen. 

Kontrollgruppen medverkade i de 

vanliga dagliga rutinerna utan musik 

och experimentgruppen lyssnade på 

sin favoritmusik under 30 minuter, 

två ggr i veckan under en sex 

veckors period. Mätning av ångest 

skedde före interventionen och under 

vecka sex. 

Resultatet visade att ångest hos de dementa gav 

en signifikant minskning vid lyssnandet av 

favoritmusik jämfört med kontrollgruppen. I 

kontrollgruppen som endast medverkade i de 

vanliga dagliga rutinerna utan musik var det efter 

interventionen ingen signifikant minskning av 

ångest hos de demenssjuka personerna.  

Titel: The effects of group 

music with movement 

intervention on agitated 

behaviours of 

institutionalized elders with 

dementia in Taiwan.  

Författare: Sung, H.-C., 

Chang, S.-M., Lee, W.-L. & 

Lee, M.-S.  

Tidsskrift: Complementary 

Therapies in Medicine.  

Årtal: 2006. 

Att undersöka 

effekterna av 

gruppmusik med 

rörelser på 

agitationsbeteende hos 

personer med demens. 

Kvantitativ randomiserad studie med 

en experimentgrupp och en 

kontrollgrupp. 36 stycken deltog, 18 

i varje grupp.  Deltagarna i 

experimentgruppen fick 30 minuter 

gruppmusik två ggr i veckan i fyra 

veckor. Agitationsbeteendet mättes 

före interventionen, den andra 

veckan och den fjärde veckan. 

Resultatet visade en signifikant minskning av 

agitationsbeteende i experimentgruppen som fick 

gruppmusik med rörelser än jämfört med 

kontrollgruppen. Agitationsbeteende minskade 

signifikant under den andra veckan med 

interventionen och fortsatte att minska under 

vecka fyra.  
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 Titel: The Effect of Music 

on Caloric Consumption 

Among Nursing Home 

Residents with Dementia of 

the Alzheimer´s Type. 

Författare: Thomas, D.W. & 

Smith, M.  

Tidsskrift: Activities, 

Adaptation & Aging.  

Årtal: 2009. 

Att undersöka om 

musik under lunchen 

kunde minska agitation 

och på så vis öka 

kaloriintaget hos 

personer med demens. 

Kvantitativ tvärstudie med deskriptiv 

analys som pågick under 8 veckor. 

Varannan vecka spelades 

igenkännande bakgrundsmusik under 

lunchen och de andra veckorna 

spelades ingen musik. 12 personer 

med demens deltog. Kaloriintaget 

mättes efter alla luncher.  

Resultatet visade att kaloriintaget ökade med 20 

% när igenkännande bakgrundsmusik spelades 

under lunchen jämfört med då ingen musik 

spelades under lunchen. Näringsvärdet av ätna 

kalorier visade också en skillnad mellan de olika 

perioderna av musik och ingen musik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


