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Abstrakt 
Bakgrund: I Sverige har ungefär åtta procent av alla personer som är 65 år eller äldre någon 

form av demenssjukdom, vilket motsvarar ca 142 000 personer. Nittio procent av alla 

personer som är drabbade har någon form av BPSD, det vill säga beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demens. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa 

musikens betydelse för de personer som drabbats av demenssjukdom. Metod: En 

litteraturöversikt genomfördes vilket baserades på 16 artiklar. Artiklarna kvalitetsgranskades 

och analyserades. Resultatet redovisades under två rubriker; livskvalitet samt 

kommunikation och samspel. Resultat: Resultatet visade att musik har en positiv inverkan 

på kommunikation och samspel samt de beteendemässiga och psykiska symtomen vid 

demens och därför även livskvalitén.  Diskussion: För att sjuksköterskan ska kunna ge en 

god personcentrerad omvårdnad till en person som drabbats av demens, är det av betydelse 

att förstå musikens inverkan på personer som drabbats av demens samt använda den som en 

metod i att bemöta beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Slutsats: 

Livskvalitén hos personer drabbade av demens förefaller påverkas positivt av olika 

interventioner baserade på musik. Vilket ger en indikation om att det ha en plats i 

demensvården. 
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Bakgrund 

I Socialstyrelsens folkhälsorapport beskrivs det att i Sverige har ungefär åtta procent av alla 

personer, 65 år eller äldre någon form av demenssjukdom, vilket motsvarar ca 130 000 

personer. Den vanligaste formen av demens är Alzheimers sjukdom vilket motsvarar 60 till 

70 procent, därefter kommer vaskulär demens, frontallobsdemens, lewybody demens, 

parkinsondemens och blanddemens. Orsaken till demenssjukdomar är skador på hjärnan 

vilket ger olika symtom beroende på var skadan sitter på hjärnan. Sjukdomarna utvecklas 

ofta långsamt och vanliga symtom är successiv försämring av korttidsminnet, den verbala 

förmågan och tidsuppfattningen (2005). Nittio procent av alla personer som är drabbade har 

någon form av BPSD, det vill säga beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Detta 

visar sig genom att den person som drabbats exempelvis kan få hallucinationer, 

sömnsvårigheter, oro, agiterat beteende och motorisk oro (Colombo, Vitali, Cairati, Vaccaro, 

Andreoni & Guaita, 2007). Deras kommunikationssätt ändras och de kan bli agiterade, 

oroliga, irriterade och högljudda vilket kan eskalera med tiden. Det agiterade beteendet är 

det svåraste att bemöta i omvårdnadsarbetet, vilket brukar ge uttryck genom knuffar, nyp, 

spottande och ett otrevligt språk (Götell, 2008). 

 

Det är viktigt att lindra de symtom personen med en demenssjukdom har och att 

kompensera för den funktionsnedsättning som sjukdomen orsakar. Syftet med all vård och 

omsorg är att underlätta vardagen och hjälpa till att skapa en så god livskvalitet som möjligt 

för personen som drabbats av demenssjukdomen All vård, omsorg och omvårdnad som ges 

till de personer som drabbats av demens ska grundas på ett personcentrerat förhållningssätt 

(Socialstyrelsen, Demenssjukdom – stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina 

närstående, 2012). Livskvalitet är ett viktigt begrepp inom demensvården och för att kunna 

säkerställa detta bör vården ges utifrån en personcentrerad vård. Att ge personcentrerad 

vård handlar bland annat om att förstå hur en person kommunicerar, deras psykologiska 

samt fysiska behov (Mork Rokstad et al., 2013). Begreppet livskvalitet används ofta i dagligt 

tal som ett ”må bra” mått, det vill säga ett mått på välbefinnande, för att beskriva 

människors liv (Birkler, 2007, s.93). Livskvalitet knyts till den berörda personens inre 

upplevelser och det är också personen själv som avgör vilken betydelse upplevelserna får 

(Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug. 2005, s.49). Enligt World Health Organizations 
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definition of palliative care (2013) ska vårdpersonal arbeta utifrån ett förhållningssätt som 

främjar och förbättrar livskvaliteten hos personer som drabbats av livshotande sjukdom. 

Deras definition av palliativ vård är bland annat att förbättra livskvaliteten genom att 

förebygga, lindra och behandla smärta, lidande, psykiska, sociala och andliga problem för de 

drabbade och dennes närstående.  

Genom att erbjuda den person som drabbats av demenssjukdom andra sätt att kommunicera 

mildras utsattheten. De alternativa kommunikationsmetoderna kan vara dans, musik eller 

sång. Via dessa metoder finns möjligheten att främja det friska hos den person som drabbats 

av sjukdomen. Uppmuntras kommunikation genom kroppsliga uttryck bidrar också till att 

den person som drabbats känner en känsla av delaktighet och att de duger som de är 

(Nyström, 2005).  

Musik kan med fördel användas som en icke farmakologisk behandling vid beteendemässiga 

och psykiska symtom vid demens. Detta då musik, oberoende av resultatet inte ger några 

biverkningar till skillnad mot vad en farmakologisk behandling kan medföra (Ueda, 

Suzukamo, Sato & Izumi, 2012). De rekommendationer som bör gälla då man använder 

musikinterventioner inom vården av personer som drabbats av demens är framför allt 

individualiserad och personlig musik (Raglio et al., 2012). Musik inom vården har påvisat 

positiva effekter på beteende, det psykiska måendet och det sociala samspelet mellan 

individer hos personer som drabbats av demens (McDermott, Crellin,Ridder & Orrell, 2012). 

 

Virginia Henderson beskrev bland annat i sin behovsteori att vårdpersonalen måste veta 

vilka patientens behov är och hur patienten vill ha dem uppfyllda samt kunna växla i sitt 

arbete för att kunna tillgodose olika patienters diagnoser, tillstånd och behov. Kunskaperna 

ska inhämtas och grundas på evidensbaserad fakta, vilket ska hämtas både från det natur- 

och de samhällsvetenskapliga områdena. Fokus ligger på patienten men i många 

sammanhang är de anhöriga också betydelsefulla då de kan bidra med mycket användbar 

information om patienten för att möjliggöra en bra omsorg och omvårdnad. Omvårdnadens 

mål är att främja hälsa eller en fridfull död. Att ge en människa vård i livets slutskede är en 

mycket speciell omvårdnadshandling (Kirkevold, 2000, Kap 5).  

 

De handlingar som har till syfte att skapa bättre hälsa hos en person räknas som 
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hälsobefrämjande handlingar. Det finns tre huvudsynsätt på hur hälsa och sjukdom förhåller 

sig till varandra. I det första synsättet ses hälsa som att man är helt frisk. I det andra synsättet 

ses hälsa och sjukdom som dess motpoler, det vill säga motsatser till varandra, vilket innebär 

att desto friskare personen är desto mer hälsa har personen och tvärtom. Slutligen kan man 

se hälsa och sjukdom som olika dimensioner, vilket menas med att en person kan ha en svår 

sjukdom fast ändå ha hälsa, eller vara frisk och ändå ha ohälsa (Medin & Alexandersson, 

2000, s.73-119). Hälsobegreppet har en bred innebörd och kan innefatta upplevelser av 

fysiskt välbefinnande, vitalitet, sociala relationer och meningsfullhet i tillvaron (Nyström, 

2005). 

 

För att sjuksköterskan ska kunna ge en god personcentrerad omvårdnad till en person som 

drabbats av demens, är det av betydelse att förstå vilken inverkan samt betydelse musiken 

kan ha och på så sätt hitta alternativa metoder att bemöta beteendemässiga och psykiska 

symtom vid demens. 

 

Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa musikens betydelse för personer som drabbats 

av demenssjukdom. 
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Metod 

Studien är en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga 

artiklarna har sin utgångspunkt inom kunskapsområdet demens och musik (jfr. Friberg, 2012 

s.133-134). 

När artiklarna söktes användes sökmotorerna; Pubmed och Cinahl och de MeSH-termer som 

användes var; dementia, music, music therapy och music intervention. Fritextordet singning 

användes även. Olika MeSH-termer kombinerades även fritextordet och MeSH-term 

kombinerades och de slutgiltiga sökordskombinationerna redovisas i tabell 1. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna som användes skulle vara skrivna på engelska eller 

svenska och vara maximalt sex år gamla. Artiklarna skulle inkludera deltagare med någon 

form av demenssjukdom och innehålla musikinterventioner.  

Exklusionskriterierna var de artiklar som ej uppnådde en tillräckligt god kvalitet, 

medelkvalitet eller högkvalitet enligt granskningsmall, eller var relevanta innehållsmässigt.  

Tabell 1: Redovisning av artikelsökning: 2013-04-25, 2013-05-07, 2013-05-14, 2013-07-23 och 

2013-09-09 

Sökmotor Sökord/ 

MeSH-term 

Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 2 Urval 3 Urval 4 Urval5 

Pubmed Singing + 

Dementia 

40  40 30 10 7 1 

Pubmed Dementia + 

Music 

412 90  45 15 8 6 

Pubmed Dementia + 

Music 

Therapy 

296 110 52 26 12 6 

Pubmed Dementia + 

Music 

interventions 

65 65 10 8 3 2 

Cinahl Dementia + 

Music 

315 12 10 6 2 1 
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Urval 1: Lästa titlar, Urval 2: Lästa abstrakt, Urval 3: Lästa artiklar, Urval 4: Artiklar valda för 

granskning, Urval 5: Inkluderade artiklar 

 

Artikelbearbetning 

Artikelbearbetningen delades upp i tre olika steg (jfr. Friberg, 2012 s. 138-141). 

 

Steg 1: Syftet med denna litteraturöversikt styrde helt sökningen och valet av artiklar. 

Artikelbearbetningen började med att 408 artikeltitlar lästes, därefter valdes 150 av dessa ut 

där abstraktet lästes. De artiklar som inte var relevanta innehållsmässigt eller inte uppfyllde 

de inklusionskriterier som fanns valdes bort. Gemensamt för de artiklar som valdes var att 

de uppmärksammade musikens och dess inverkan på en person som drabbats av 

demenssjukdom (jfr. Friberg, 2012 s. 138-141). 

Steg 2: Av de 150 artiklarna där abstraktet lästes valdes 66 artiklar ut för att lästes i sin helhet.  

Därefter exkluderades 34 stycken artiklar och 32 stycken valdes ut för kvalitetsgranskning 

och granskades med hjälp av SBU:s kvalitativa granskningsmall (se bilaga 3) framtagen av 

William, Stoltz och Bahtsevani (2006 & 2008)  och med en kvantitativa granskningsmall (se 

bilaga 2) (Carlsson & Eiman, 2003)  (jfr. Friberg, 2012 s. 138-141). 

Steg 3: Totalt 16 artiklar inkluderades efter granskningen. De artiklar som användes 

bedömdes vara av hög eller medelkvalitet och sammanställdes i en översiktstabell, se bilaga 

1. Översiktstabellen ger en sammanfattning av artikeln som innehåller namn, författare, 

syfte, design, huvudresultat och kvalitetsbedömning. Artiklarna som valdes ut till 

litteraturstudien var antingen av kvalitativ design, kvantitativ design eller en kombination av 

de båda och artiklarnas resultat redovisas i löpande text (jfr. Friberg, 2012 s.138-141). 

Analys  

Varje artikel lästes igenom flera gånger för att få en helhetsbild och identifiera vilka områden 

som var betydelsefulla i varje enskild artikel. På artikelns framsida skrevs områden och 

innehåll för att få en överblick över tänkbara kategorier och för att kunna se antal artiklar 

som hade liknande innehåll. Därefter valdes relevanta stycken ut ur resultatet som senare, 

genom likheter, sammansattes till en löpande text. De kategorier som bildades var 

livskvalitet samt kommunikation och samspel (jfr. Friberg, 2012, s.127-129). 
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Etiskt övervägande 

De artiklar som inkluderades i litteraturstudien innehöll ett etiskt resonemang i form av 

informerat samtycke av deltagarna eller dess anhöriga. Informerat samtycke innebär att 

deltagarna i studien fått information om syftet och upplägget i studien, att deltagandet sker 

frivilligt, påverkar inte den fortsatta vården och att deltagarna har förstått vad det innebär att 

delta (jfr. Granskär & Höglund-Nielsen, 2012 s.63). En del av artiklarna var även godkända 

av en etisk kommitté eller av publikationstidiningen.  

För att fastsälla att artiklarna var vetenskapliga kontrollerades publikationstidningens 

hemsida och där kunde man se om de utvalda artiklarna var “peer reviewed”, det vill säga om 

artiklarna var kvalitetsgranskade av likasinnade. 

Resultat 

Resultatet i litteraturöversikten är en sammanställning av 16 vetenskapliga artiklar som var 

utförda i länderna; Taiwan, Australien, Sverige, Singapore, Norge och Danmark, Japan, USA, 

Finland och Nederländerna. Två utav artiklarna var av kvalitativ design, 13 av kvantitativ 

design och en var en kombination av både kvalitativ och kvantitativ design. Artiklarna 

redovisas under två kategorier för att göra det lättöverskådligt (se tabell 2). 

 

Tabell 2: Översikt av resultatkategorier.  

Kategorier 

Livskvalitet 

Kommunikation och Samspel 

 

Livskvalitet 

Under denna kategori belyses hur musik påverkar livskvalitén genom att minska symtom på 

beteendemässiga och psykiska störningar hos en person som drabbats av demens. 

Det fanns ett tydligt samband mellan musikinterventioner och minskande 

problembeteenden på fysiska och verbala aggressioner (Chang, Huang, Lin & Lin, 2008). 

Genom musikanvändning kunde personalen bryta beteendet i en tidig fas, och då hindra att 
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det eskalerade (Ridder, Stige, Qvale & Gold, 2012). Musiken visade sig ha en kvarstående 

effekt, i vissa fall upp till en månad efter sista interventionstillfället (Chu et al., 2013; Lin et 

al., 2010). Användandet av bland annat lugnande läkemedel, minskade i samband med 

musikanvändning (Ridder et al., 2012).  Musiken bibehöll de kognitiva och emotionella 

funktionerna hos personer som drabbats av demens (Sakamoto, Ando & Tsutou, 2012).  

Psykiska symtom som visar sig genom känslor av att känna sig ensam, värdelös, vara en 

börda, vara ledsen, nedstämd och deprimerad var de känslor som musiken hade störst 

positiv påverkan på (Han et al., 2010). Även känslan av stress minskade i samband med 

musikinterventioner vilket i sin tur ledde till minskade BPSD besvär. (Sakamoto et al., 2012). 

Regelbunden användning av musikaktiviteter gav en avslappnande effekt och psykiskt 

välmående vilket i sin tur gav en känsla av förbättrat allmäntillstånd och minskad 

depression (Chu et al., 2013; Van der Vleuten, Visser & Meeuwesen, 2012).  

Musik visade sig minska ångesten hos personer som drabbats av demens. Efter sex veckor 

med musikinterventioner, genom att använda sig av musik som deltagarna föredrog, såg 

forskarna en signifikant skillnad på ångesten i testet före och efter (Sung, Chang & Lee, 

2009). Användning av musikinterventioner två gånger i veckan ledde till en reducering av 

ångest och aggressioner hos de personer som drabbats av demens. Resultatet visade även att 

den lugnande effekten spred sig till de personer som inte hade fått musikinterventioner 

genom att de personer som fått interventioner var mindre provokativa gentemot sina 

medboende (Sung, Lee, Li & Watson, 2011). Resultatet visade att i samband med 

matsituationer hade musik en minskad effekt på det agiterade beteendet, verbalt och fysiskt. 

Störst påverkan uppnåddes efter fyra veckor med musikterapi, därefter kvarstod effekten 

och det skedde varken någon förbättring eller försämring utav beteendet (Ho et al., 2011). 

Olika mätningar visade att musikaktiviteter förbättrade livskvaliteten genom att minska 

olika beteenden som påverkade livskvaliteten (Cooke, Moyle, Chum, Harrison & Murfield, 

2010; Ridder et al., 2012; Särkämö et al., 2013).  

När musikinterventioner jämfördes med andra aktiviteter som till exempel högläsning 

visade resultatet att det agiterade beteendet och depressionen minskade hos båda 

grupperna. Minskningen var något större i musikgruppen (Cooke et al., 2010;Vink, Boersma, 

Jonge, Zuidema & Slaets, 2012). 
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Kommunikation och Samspel  

I denna kategori belyses hur musik kan förbättra samt förenkla kommunikationen och 

samspelet för en person som är drabbad av demens. Förbättringen skedde i relationen med 

vårdgivare, anhöriga och andra boenden.  

Verbal och kroppslig kommunikation förbättrades i samband med musikinterventioner. 

Personerna som var drabbade av demens sökte mer kontakt med andra människor såsom 

personal, anhöriga och övriga boenden. De fick ett större engagemang och samarbetade 

bättre bland annat i omvårdnadssituationer (Van der Vleuten et al., 2012). Musiken bidrog 

till att det blev en lugn, avslappnad stämning under morgonrutinerna vilket ledde till bättre 

samspel (Marmstål-Hammar, Emami, Engström & Götell, 2010). Genom att använda sig 

dagligen av musik kunde en signifikant förbättring ses gällande det sociala samspelet. De 

drabbade personerna fick bättre verbal kapacitet, fler minnen från sitt tidigare liv samt blev 

på bättre humör vilket indirekt påverkade det sociala samspelet (Särkämö et al., 2013). 

Genom att använda bakgrundsmusik blev den personen som drabbats av demens mer aktiv i 

kommunikationen, vårdgivaren och den demensdrabbade hamnade på samma 

känslomässiga våglängd och interaktionen blev bättre. Genom att vårdgivaren sjöng under 

morgonrutinerna förbättrades interaktionen ytterligare och stämningen var uppriktig, lugn 

och kantades av empati, positiva känslor och bra humör (Götell, Braun & Ekman, 2007).  

När vårdgivaren sjöng, visade med rörelser och kroppsspråk vad de ville att den personen 

som drabbats av demens skulle göra, resulterade detta i att personen med viss stöttning 

kunde utföra momentet själv, såsom till exempel kamma håret (Marmstål-Hammar et al., 

2010). Den drabbade personen lyssnade mer aktivt och försökte oftare utföra handlingen 

själv då vårdgivaren sjöng eller spelade bakgrundsmusik (Götell et al., 2007). 

Sången bidrog till att de drabbade personerna utryckte sig mer verbalt, fast genom att sjunga 

och kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare förbättrades (Marmstål-Hammar et 

al., 2010) Regelbundna musikaktiviteter hade positiv effekt på de exekutiva- och kognitiva 

funktionerna. Den förbättrade koncentrationen och korttids- och arbetsminnet (Särkämö et 

al., 2013). Minnesprestationen förbättrades signifikant genom att sjunga sångtexten jämfört 

med att tala den (Simmons-Stern, Budson & Ally, 2010). Sångerna ledde till att personerna 

lättare kom ihåg minnen från sin barndom, vilket vårdgivarna upplevde gav fördelar för de 
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själva då interaktionen med de boende förbättrades (Särkämö et al., 2013). En demens 

drabbad person med begränsat verbalt språk, endast enstaka ord, fortsatte att sjunga då 

personalen slutade. Detta ledde till en samhörighet, verbalt samt känslomässigt, mellan 

vårdtagare och vårdgivare (Marmstål-Hammar et al., 2010) 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa musikens betydelse för de personer som 

drabbats av demenssjukdom. Resultatet redovisades under två kategorier för att göra det lätt 

överskådligt; livskvalitet samt kommunikation och samspel. Resultatet visade att musik har 

en positiv inverkan på kommunikation och samspel samt de beteendemässiga och psykiska 

symtomen vid demens och därför även livskvalitén.   

Resultatdiskussion 

För att sjuksköterskan ska kunna ge en god personcentrerad omvårdnad till en person som 

drabbats av demens, är det av betydelse att förstå vilken inverkan alternativa metoder, som 

musik, kan ha på beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Chang et al. (2008), 

Chu et al. (2013) Götell et al. (2007), Han et al. (2010), Ho et al. (2011), Lin et al. (2010), 

Marmstål-Hammar et al. (2010), Ridder et al. (2012),Sakamoto et al. (2012), Simmons-Sterrn 

et al. (2010), Sung et al. (2009), Sung et al. (2011), Särkemö et al. (2013), Van der Vleuten et al. 

(2012) påvisar att musik minskar BPSD symtom, förbättrar kommunikation samt samspel 

mellan den drabbade personen och dess omgivning. Detta tillstyrks i en studie gjord av 

Choi, Lee, Cheong och Lee (2008) där de påvisar att musik kan användas som ett specifikt 

stimuli för att erhålla viss motorisk och känslomässig respons.  

 

Problematiken med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens upplevs av personal 

som ett distraherande och störande beteende vilket påverkar deras arbetsmiljö men även de 

övriga boendes miljö och hälsa. Då forskning påvisar att musiken har en positiv effekt vid 

beteendemässiga och psykiska symtom hos en person som drabbats av demens bör 

sjuksköterskan, innan nya mediciner testas, pröva om musik är ett alternativ i omvårdnaden 

av den drabbade personen. Musik är en säker, billig och enkel metod att använda sig utav 

samt att den saknar biverkningar. Chu et al. (2013), Han et al. (2010), Sakamoto et al. (2012) 

och Van der Vleuten et al. (2012)  har gemensamt i olika studier kommit fram till att musiken 
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påverkar det psykiska måendet framförallt genom att minska BPSD besvär, minska 

stressupplevelser, ha en avslappnande effekt vilket ger ett förbättrat allmäntillstånd samt 

högre livskvalitet. Detta styrks i en studie utförd av Götell, Brown och Ekman (2003) där de 

påvisade att gruppmusik kan öka livskvaliteten genom att förbättra fysiska och psykiska 

funktioner, minska ångest, minskade de beteendemässiga och psykiska symtomen vid 

demens samt minskade smärtupplevelser.  

 

Musik kan användas som ett inslag i det dagliga livet hos en person som drabbats av 

demens.  För att sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad med inriktning på att 

bevara det friska friskt, göra den sista tiden i livet så fin som möjligt, minska lidandet samt 

ge en meningsfull vardag är det betydelsefullt att använda sig av alla möjliga alternativ.  

Genom att utbilda personal i att använda sig av musik inom demensvården, underlättas 

deras arbete men framförallt blir vården värdigare för de drabbade personerna. De tillfällen 

då musik bör användas är de situationer då personerna är extra utsatta som exempelvis vid 

morgonomvårdnaden, dusch eller vid situationer då det kan bli extra oroligt som framåt 

eftermiddagen. Socialstyrelsen (2012) skriver i de nationella riktlinjerna för vård och omsorg 

vid demenssjukdom att aktiviteter, som tillexempel musik, kan motverka inaktivitet, 

stimulera sinnena, stärka självkänslan, ge dagen struktur och innehåll men även ge möjlighet 

till avkoppling och välbefinnande. Detta styrks i en studie gjord av Götell, Brown och Ekman 

(2003) där de såg att när vårdgivarna sjöng för eller tillsammans med de drabbade 

personerna kunde de titta på sin spegelbild med förbättrad självkänsla, muskeltonus 

ändrades genom att personen blev avslappnad, fick smidigare motoriska rörelser och en 

bättre hållning. 

 

Svårigheten med att få en person att delta i aktiviteter har ofta visat sig stå i relation med 

hur långt utvecklad demensen är.  För att personen skall få en så personcentrerad 

behandling som möjligt är informationshämtande samtal från närstående och anhöriga av 

stor vikt. Informationen kan sedan belysa det som är till fördel för personen, till exempel 

vilket bemötande personen vill ha och/eller vilka aktiviteter som föredras. I Virginia 

Henderson behovsteori beskrivs det att vårda en människa i livets slutskede är en mycket 

speciell omvårdnadshandling, där vårdpersonalen måste veta patientens behov. 
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Sjuksköterskan måste kunna tillgodose dessa behov, möta patientens i dennes tillstånd och 

diagnos genom olika omvårdnadshandlingar. Dessa handlingar ska grundas på 

evidensbaserad fakta, både från det natur- och de samhällsvetenskapliga områdena. Fokus 

ska ligga på patienten men även de anhöriga då de kan bidra med mycket information om 

patienten som möjliggör en bra personcentrerad omsorg och omvårdnad (Kirkevold, 2000, 

Kap 5). Varje enskild människas levandshistoria, livslopp och historiska erfarenheter måste 

vara det som omvårdnaden utgår ifrån för att på så vis ge förutsättningar för ett så bra liv 

som möjligt (Thorsen, 2010, s.66). Socialstyrelsen skriver i nationella riktlinjer för vård och 

omsorg vid demenssjukdom (2010) att personcentrerad omvårdnad på sikt minskar 

kostnaderna för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

 

Kommunikation är en viktig del inom vård och omsorg av en person som drabbats av 

demens. De drabbade kan ha svårigheter att genom kommunikation uttrycka sina känslor, 

behov samt önskemål. När personen inte blir förstådd eller förstår ökar stressen på grund av 

intryck som den inte kan hantera. Sakamote et al. (2013) påvisar att personer som har 

problem med kommunikationen och reducerade kognitiva funktioner har problem med 

stress och att kunna hantera denna stress. Musik aktiverar det parasympatiska nervsystemet 

och därigenom minskar stresspåslag. Götell et al. (2003) menar att den mest värdefulla 

upptäckten som de gör i sin forskning är musikens påverkan på kommunikationen. När 

musik används under omvårdnadsarbetet blir kommunikationen mellan patienten och 

personalen på en helt ny nivå.  Van der Vleuten et al. (2012) har i sin forskning sett att 

levande musik framträdande stärker bandet, kommunikationen samt samspelet mellan 

personal och boende. Genom detta ökar livskvaliteten hos de personer som är drabbade av 

demens. 

 

Sång bidrog till att personerna som drabbats av demens, kortvarigt, återfick minnet från 

exempelvis sin barndom vilket innebar att vårdgivarna kunde samtala om den (Särkämö et 

al., 2013). Att genom samtal sitta ner och prata med personen leder till att det byggs upp en 

stark relation med samhörighet. Detta ger fördelar i omvårdnadsarbetet då ett förtroende 

mellan två individer har byggts upp.  
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Det kan inte säkerställas att det är musikinterventionen som ger en minskning på 

problembeteendet hos en person som är drabbad av demens utan att det kan vara själva 

aktiverandet i sig (Cooke et al., 2010 och Vink et al., 2012). Genom att bedriva mer forskning 

inom området kan det framkomma om det är musiken eller om det är aktiviteten som ger 

påverkan på de beteendemässiga och psykiska symtomen, kommunikation och samspel 

samt livskvalitet. Möjligen kan det genom vidare forskning fastställas huruvida det är 

kombinationen av musik och aktivitet, enbart musik eller att det händer något utöver det 

vanliga som ger en effekt på beteendet. Forskningen kan även påvisa vid vilka situationer 

och tidpunkter musik är mest passande och hur de bäst tillämpas. 

Det är av betydelse att all aktivitet som genomförs, görs med den drabbade personens bästa i 

åtanke. All aktivitet ska fylla ett behov hos den person som drabbats av demens, inte hos 

personalen. En personcentrarad vård och en väl genomtänkt aktivitet kan förhindra att 

beteendemässiga och psykiska symtom uppstår och på så vis ge en drabbad person en 

känsla av meningsfullhet samt livskvalitet. 

Metoddiskussion 

För att hitta artiklar till litteraturöversikten användes sökmotorerna; Pubmed och Cinahl. 

Termerna sattes ihop till olika kombinationer för att hitta artiklar som var relevanta för 

litteratursstudiens syfte. Sökningen gjordes med hjälp av MeSH-termer och det upplevdes ge 

ett bra sökresultat då dessa termer är de som rekommenderas. Även ett fritextord användes. 

Sökningen upplevdes som bred och gav många träffar vilket innebar att 150 abstrakt lästes. 

Därigenom var det inga svårigheter att hitta relevanta artiklar som passade till syftet och 

uppfyllde inklusionskriterierna.  

Artiklarna fick inte vara äldre än sex år och vara skrivna på engelska. Gränsen på sex år 

valdes därför att forskningen skulle vara ny och aktuell. Då förstålsen för det engelska 

språket var god innebar inte språket något problem.   

Fjorton artiklar beskrev en positiv inverkan av musik medan två hade problem med att 

fastställa huruvida det var musikens inverkan eller själva aktiviteten som gjorde den positiva 

förändringen i problembeteendet hos den drabbade personen. Att artiklarnas ursprung 

berörde en stor del av världen samt att de var av både kvalitativ- och kvantitativ design eller 
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en kombination av de båda designerna ansågs positivt då det uppfattades som att det gav en 

djupare och större bredd.  

  

När kategorier skulle bildas var det många underkategorier som kändes rätt gentemot syftet. 

De kategorier som först valdes var; BPSD- beteendemässiga och psykiska symtomen vid 

demens, livskvalitet samt kommunikation och samspel. Då en struktur började växa fram i 

resultatdelen upptäcktes att två rubriker gav bättre sammanhållning, mindre upprepning 

och gjorde resultatet mer lätt överskådligt. De kategorier som slutligen bildades var; 

livskvalitet samt kommunikation och samspel.  

Litteraturstudiens styrkor är att två olika beprövade granskningsmallar har används för att 

bedöma artiklarnas kvalitet. Artiklarna läses flera gånger gemensamt men även individuellt 

för att minska risken för feltolkningar. Litteraturstudien korrekturlästes samt bearbetades 

gemensamt för att stärka validiteten. 
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Slutsats 

Denna studie belyser musikens betydelse för de personer som drabbats av demens. 

Resultatet tyder på att musik kan ha en positiv inverkan på psykiska och fysiska funktioner i 

det dagliga livet. Regelbunden användning av musik, i omvårdnadssituationer, kan leda till 

en förbättring av de beteendemässiga och psykiska symtomen vid demens. Förbättringen 

berör även kommunikation och samspel samt livskvaliteten. För att sjuksköterskan ska 

kunna kvalitetsäkra sitt arbete är det av betydelse att denne använder sig av alla de 

tillgängliga metoder för att på så vis minska symtom som uppkommer i samband med 

demenssjukdom. Sjuksköterskan kan med hjälp av alternativa metoder som musik förebygga 

ohälsa och främja hälsa samt livskvalitet för de personer som drabbats av demens. 

 

Ytterligare studier behöver utföras för att säkert kunna fastställa musikens betydelse för de 

personer som drabbats av demens genom att undersöka hur vårdpersonal på bästa sätt kan 

tillämpa musiken inom vården. Forskning behövs även när det gäller vårdpersonalens 

förståelse för musikens inverkan på de personer som drabbat av demens samt betydelse i 

vården för att få bästa möjliga resultat och därigenom öka användningen.  
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(aktivitetsprogram) 

utförs varje vecka kan 

det lindra 

beteendestörningar 

och depressiva 

symtom. 

Hög 

Ho et al., 

2011, 

Taiwain 
 

The Effects of 

Researcher-

Composed 

Music at 

Mealtime on 

Agitation in 

Nursing 

Home Residents 

With Dementia 

Studiens syfte var 

att se om musik 

hade någon 

påverkan på 

aggiterat 

beteende, vid 

matsituationer, 

hos de personer 

som drabbats av 

demens. 

Pre-posttest 

studie, kvantitativ 

design 

23 st / 1st CMAI, SPSS, 

MMSE 

 

Observationer 

föranledde 

mätning 

Studiens resultat 

visade på att lugnande 

musik kan minska det 

agiterade beteendet 

och kan därför vara ett 

instrument i vården av 

de personer som 

drabbats av demens. 

 

Hög 

Lin et al., 

2010 Taiwan 

Studiens syfte var 

att undersöka 

Experimentellstud

ie med 

52 st i 

interventionsgrup

C-MMSE, C-

CMAI,  
Studiens resultat 

visade att musik 

Hög 



 
 

 

 

Effectiveness of 

group music 

intervention 

against agitated 

behavior in 

elderly persons 

with dementia  

effekten av hur 

musikinterventio

ner påverkar 

agiterat beteende 

hos personer som 

drabbats av 

demens. 

 

interventioner, 

före & efter 

studie, kvantitativ 

design 

pen, 52 st i kontroll 

gruppen/  

3 ur 

interventionsgrup

pen, 1 ur 

kontrollgruppen 

 

Observationer 

föranledde 

mätning 

minskar agiterat 

beteende, skapar 

interaktioner mellan 

andra boende och 

personal och ger 

känslomässig 

avslappning hos 

personer drabbade av 

demens. 

Marmstål 

Hammar et 

al., 2011, 

Sverige   
 

Communicating 

through caregiver 

singing during 

morning care 

situations in 

dementia care 

Studiens syfte var 

att beskriva 

skillnaden i 

verbal- och icke 

verbal 

kommunikation i 

omvårdnadsarbet

et under morgon 

rutinerna med 

och utan musik 

och med 

ögonkontakt 

Musik 

interventioner, 

kvalitativ design 

12 st / 2 st  Observation i 

form av 

filminspelningar 

föranledde 

jämförelser av 

morgonrutiner 

med och utan 

musik. 

 

Innehållsanalys 

Studiens resultat 

visade att musik och 

ögonkontakt under 

morgon 

omvårdnadsarbetet 

förbättrar den icke 

verbal- och verbala 

kommunikation 

mellan personen som 

drabbats av demens 

och vårdgivaren.    

 

Hög 

Ridder et al., 

2013, 

Danmark & 

Norge  

 
Individual music 

Studiens syfte var 

att undersöka 

effekten av 

individuell 

musikterapi på 

aggiterat beteende 

Randomiserad 

kontroll studie 

med 

interventioner, 

kvantitativ design 

& kvalitativ 

21 st i 

interventionsgrup

pen och i 

kontrollgruppen/ 

3 st ur 

interventionsgrup

CMAI, ADRQL, 

LOCF, 

McNemar’s x2 

test 

Beroende T-

Test, Deskriptiv 

Studiens resultat 

visade att aggiterat 

beteende och 

läkemedelsanvändnin

g minskade i samband 

med musikterapi. 

Hög 



 
 

 

therapy for 

agitation in 

dementia: an 

exploratory 

randomized 

controlled trial 

hos personer med 

måttlig/svår 

demens som bor 

på ett servicehem 

och 

om musikterapin 

har någon 

påverkan på 

läkemedelsanvän

dning och 

livskvalitet. 

design pen och 4st ut 

kontrollgruppen 

analys  

 

Observationer 

föranledde 

mätning 

Forskarna kunde även 

påvisa att 

livskvaliteten hos 

personer som drabbats 

av demens ökar. 

Sakamoto et 

al., 2013, 

Japan 
 

Comparing the 

effects of different 

individualized 

music 

interventions for 

elderly 

individuals with 

severe dementia 

Studiens syfte var 

att se om 

musikaktiviteter 

skulle ha några 

positiva effekter 

och om ett aktivt 

musik ingripande 

skulle ha starkare 

effekter än ett 

passivt musik 

ingripande. 

Före & efter 

studie, 

musikintervention

er, kvantitativ 

design 

Musikgrupp:13st 

Passivmusikgrupp: 

13st 

Kontrollgrupp 

13st/ 

0 st ur några av 

grupperna 

Faces Scale, 

mätte hjärtslag, 

QUL, BEHAVE-

AD 

 

ANOVA 

 

Observationer 

föranledde 

mätning 

Studiens resultat 

visade att både de 

passiva och aktiva 

musikinterventionerna 

hade påverkan på de 

parasympatiskanervsy

stemet. 

De aktiva 

musikinterventionerna 

hade störst påverkan 

genom att minska 

stress och förbättrar de 

kognitiva och 

emotionella 

funktionerna  

Hög 

Simmons- Studiens syfte var Experimentell, 13 st i OC, MMSE, Studiens resultat Hög 



 
 

 

Stern et al., 

2010, USA 

 
Music as a 

memory enhancer 

in patients with 

Alzheimer’s 

disease 

att se om musik 

kan hjälpa till 

med inlärningen 

av nya saker och 

framkalla minnen 

hos personen som 

drabbats av 

demens. 

kvantitativ design  inteventionsgrupp

en, 14 st i 

kontrollgruppen/ 

1st ur 

interventionsgrup

pen, 2 st ur 

kontrollgruppen 

CERAD, 

CERAD Trails-

B, 

FAS, CAT, BNT-

15, Beroende T-

Test 

 

visade att musik 

möjliggör inlärningen 

av nya saker och 

hjälper även till att 

framkalla minnen. 

Sung et al., 

2011, Taiwan 

 
A group music 

intervention 

using percussion 

instruments 

with familiar 

music to reduce 

anxiety and 

agitation 

of 

institutionalized 

older adults with 

dementia 

Studiens syfte var 

att undersöka 

vilken effekt 

musikinterventio

n i gruppform har 

på ångest och 

aggeterat 

beteende hos 

personer 

drabbade av 

demens.  

Experimentell 

studie, före & 

efter studie, 

musikintervention

er, kvantitativ 

design  

29 st i vardera 

grupp, kontroll- 

och interventions 

grupp/ 2 st i 

interventionsgrup

pen och 1 ur 

kontrollgruppen 

CMAI, RAID 

 

Observationer 

föranledde 

mätning 

 

Studiens resultat 

visade en positiv 

förändring på ångest 

dock inte på det 

agiterade beteendet.  

Hög 

Sung et al., 

2009, Taiwan 

 
A preferred music 

listening 

intervention to 

reduce anxiety in 

Studiens syfte var 

att bedöma vilken 

effekt 

musikinterventio

ner har på ångest 

hos personer 

Kvasiexperimente

ll studie, före & 

efter test design, 

musikintervention

er, kvantitativ 

design  

30 st 

interventionsgrup

p, 23 st i 

kontrollgruppen/ 

1 ur 

interventionsgrup

RAID 

ANCOVA  

 

Observationer 

föranledde 

mätning 

Studiens resultat 

visade att 

musikinterventioner 

minskade ångesten 

bland de personer som 

är drabbade av 

Hög 



 
 

 

older 

adults with 

dementia in 

nursing homes 

drabbade av 

demens.  

pen, o st ur 

kontrollgruppen. 

 demens. 

Särkämö et 

al., 2013, 

Finland 

 
Cognitive, 

Emotional, and 

Social Benefits of 

Regular Musical 

Activities in 

Early Dementia: 

Randomized 

Controlled Study 

Studiens syfte var 

att upptäcka 

effekten av 

dagliga 

musikstunder, i 

form av att sjunga 

eller lyssna.  

Före & efter 

studie, 

musikintervention

er, Randomiserad 

kontrollstudie, 

kvantitativ design 

Sjungande grupp 

(SG): 30 st 

Musiklyssnande 

grupp(MG): 29 st 

Kontrollgrupp(KG

): 30 st /  

SG: 3 st 

MG: 0 st 

KG: 1 st 

QOL, CBS, 

GHQ, ZBI, Chi 

två-test 

 

ANOVA/ANCO

VA 

 

Observationer 

gjorda av 

anhöriga 

föranledde 

mätning 

Studiens resultat 

visade att regelbunden 

musikaliska aktiviteter 

kan ha långsiktiga 

kognitiva, emotionella, 

och sociala förmåner i 

lindrig/måttlig 

demens. 

Hög 

Van der 

Vleuten et 

al., 2011, 

Nederländer

na 
 

The contribution 

of intimate live 

music 

performances to 

the quality of life 

for 

persons with 

Studiens syfte var 

att se om levande 

musikframträdan

de hade någon 

påverkan på 

livskvaliteten hos 

personer som 

drabbats av 

demens. 

Kvasi 

experimentell 

studie, kvantitativ 

design   

54st/ 45st DIVA, T-Test 

Deskriptiv 

analys 

 

Observationer 

föranledde 

mätning 

Studiens resultat 

visade på att levande 

musik hade en god 

effekt på den sociala 

interaktionen, 

påverkade humör och 

känslor positivt.  

Medel 

Svårt att 

se vilka 

mätmeto

der de 

använt. 



 
 

 

dementia 

Vink et al., 

2012, 

Nederländer

na 
 

The effect of 

music therapy 

compared with 

general 

recreational 

activities in 

reducing 

agitation in 

people with 

dementia: a 

randomised 

controlled trial 

Studiens syfte var 

att jämföra 

effekterna av 

musikterapi med 

vanliga 

fritidsaktiviteter 

för att minska det 

agiterade 

beteendet hos 

personer 

drabbade av 

demens.  

Randomiserad 

kontrollstudie, 

kvantitativ design 

Musikterapigrupp

en 47st 

Fritidsaktiviteter 

gruppen 47st/ 4st 

ur 

musikterapigrupp

en och 13st ur 

fritidsaktiviteter 

gruppen. 

 

CMAI, Chi två-

test, T-test 

 

Observationer 

föranledde 

mätning 

Studiens resultat 

visade på en positiv 

skillnad på det 

aggiterat beteende i 

båda grupperna.  

Medel, 

på grund 

av stort 

bortfall. 
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