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Dagen då inga melodier vi hör 

Den dagen då allt blir tyst och visorna dör 

Då varje sång 

som liv och värme ger 

ej finns inom oss mer 

Hur undgå den dagen? 

 

Jo, lev och älska! 

Kring kärleken är tillvaron rik 

Så älska!  

Kring den som älskar uppstår musik 

 

Vad finns väl kvar 

att leva livet för 

dagen 

den dagen visorna dör? 

 

                                                                Povel Ramel



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Demens är ett permanent tillstånd som drabbar en stor del av en alltmer åldrande 
befolkning i Sverige. Patienter med demens lider ofta av kommunikationssvårigheter, 
bristande insikt, aggressivt beteende samt personlighetsförändringar vilket kan upplevas svårt 
att hantera av såväl anhöriga som vårdpersonal. Forskning har visat att musik kan ha positiv 
inverkan på välbefinnandet och användas i omvårdnaden. Syfte: Syftet med denna 
litteraturstudie var att beskriva musikens effekter för patienter med demenssjukdom. Metod: 
En litteraturstudie baserat på tio vetenskapliga artiklar, tre kvalitativa och sju kvantitativa. 
Resultat: Resultatet presenterades utifrån två teman. Dessa var Hälsoeffekter som främjar 
välbefinnandet hos patienter med demenssjukdom och Hälsoeffekter som främjar interaktion 
mellan patienter med demenssjukdom och vårdpersonal. Musikens hälsoeffekter innefattade 
känslor av välbehag och trivsel, minskad ångest, lugn miljö där aggression och agitation 
kunde minska, ökad kognitiv förmåga, förbättrad kommunikation och ett ökat samspel.  
Slutsats: Musikens positiva hälsoeffekter för patienter med demenssjukdom kan utvecklas till 
en hälsofrämjande process som skapar möjligheter både för den demenssjuke patienten och 
vårdpersonalen. Att medvetandegöra och lyfta fram musikens effekter bland vårdpersonal 
som arbetar i demenssjukvården är ett sätt att ta ansvar för en god omvårdnad. Inte minst, när 
orden hos patienten inte räcker till att kommunicera med. Klinisk betydelse: Musik kan vara 
ett verktyg i omvårdnadsarbetet. Genom att implementera musik som en metod i 
omvårdnaden för patienter med demenssjukdom kan både ett ökat välbefinnande och en bättre 
interaktion mellan patient och vårdpersonal befrämjas.  

Nyckelord: Demens, Effekten av musik, Musik, Omvårdnad  



 

 

ABSTRACT 
Background: Dementia is a permanent condition that affects a large part of an increasingly 
aging population in Sweden. Patients with dementia often suffer from communication 
difficulties, lack of insight, aggressive behaviour and personality changes, which may be 
perceived as difficult to manage by both relatives and healthcare professionals. Research has 
shown that music can have a positive impact on well-being and be used in the care of the 
patient. Aim: The aim of this study was to describe the effects of music for patients with 
dementia. Method: A literature study based on ten scientific articles, three qualitative and 
seven quantitative. Result: The result was presented based on two themes. These were Health 
effects that promote well-being in patients with dementia and Health effects that promote 
interactions between patients with dementia and caregivers. Music's health benefits included 
feelings of pleasure and satisfaction, reduced anxiety, calm environment where aggression 
and agitation could decrease, increased cognitive performance, improved communication and 
the relationship between patients with dementia and caregivers. Conclusion: The music's 
positive health effects for patients with dementia may develop into a health promotion process 
that creates opportunities for both the dementia sufferer patient and medical staff. Awareness 
and highlight the music's effect among health professionals working in dementia care is a way 
to take responsibility for good care. In particular, when the words of the patient is not 
sufficient to communicate with. Clinical implications: Music can be a tool in nursing. By 
implementing music as a method of caring for patients with dementia may both increased 
well-being and a better interaction between patients and health workers promoted.  

Key words: Dementia, Effect of music, Music, Nursing.   
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INLEDNING 
En sommar för några år sedan arbetade en av oss som vårdbiträde på ett boende för patienter 

med demenssjukdom. En av patienterna med svår demens var orolig, ångestfylld och hade 

inte möjlighet att uttrycka sig med ord. Patienten hade tidigare haft en stark koppling till 

kyrkan och när det en dag spelades upp en välkänd psalm började patienten sjunga med klar 

och tydlig stämma. Musik har en central del i många människors liv och de flesta av oss har 

någon relation till musik, men vilken betydelse har den i vårdarbetet? Händelsen på 

demensboendet väckte intresset av att vilja veta mer om musik som terapiform och vilka 

effekter som kan uppnås i vården av patienter med demenssjukdom.  
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BAKGRUND 

Demenssjukdom 

Demenssjukdom är ett samlingsnamn för ett flertal sjukdomar som drabbar hjärnan och de 

symtom en patient uppvisar beror på var i hjärnan skadan sitter (Edberg, 2009). Enligt Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2006) är demens ett permanent kliniskt tillstånd 

som försämras med åldern och innebär en försvagning av en persons psykiska förmågor 

såsom intellekt, minne och personlighet. Detta på grund av att nervcellerna i hjärnan dör. 

Enligt Socialstyrelsen (2014) är cirka 160 000 personer i Sverige drabbade av någon form av 

demenssjukdom. Av dessa har, enligt SBU (2006), cirka två tredjedelar Alzheimers sjukdom, 

vilken är den mest vanliga diagnosen bland demenssjukdomar. Den största riskfaktorn att 

drabbas av demens är ålder och eftersom människor i dagens samhälle lever allt längre ökar 

också risken för att insjukna i någon form av demenssjukdom. Vid 65 års ålder är omkring en 

procent drabbade och vid 90 års ålder är över 50 procent drabbade. Det finns idag ingen 

behandling mot demens dock kan god kontroll av blodtryck i medelåldern minska risken för 

att eventuellt insjukna i senare ålder.  

Enligt SBU (2006) har demenssjuka en försämrad tanke- och kommunikationsförmåga samt 

svårigheter med att orientera sig. Den praktiska förmågan är nedsatt och en demenssjuk har 

ofta problem med att klara av vardagssysslor samt bevara tidigare inlärda förmågor.  En del 

demenssjuka kan få personlighetsförändringar i form av dåligt omdöme, bristande insikt, 

aggressivt beteende, brist på empati, hämningslöshet samt känslomässig avtrubbning. De 

psykiska symtom som patienter med demens kan uppleva i form av depression, 

misstänksamhet, vanföreställningar samt ångest beror mer på brister i den egna mentala 

förmågan.  

Omvårdnad vid demenssjukdom 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2014:822), 2 a § är målet en god hälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för patientens självbestämmande 

och integritet samt ges med kontinuitet och säkerhet. Omvårdnad vid personer med 

demenssjukdom ska enligt Socialstyrelsen (2010) bygga på ett personcentrerat 

förhållningssätt och ett multiprofessionellt teamarbete. Det är viktigt att omvårdnaden 

fokuseras på individen och inte på demenssjukdomen. Det handlar även om att ta tillvara 

personens tidigare levnadshistoria, erfarenheter, behov och förutsättningar. Såväl 
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omvårdnaden som vårdmiljön ska vara personlig och vårdpersonalen bör skapa ett nära 

samspel med den demenssjuke för att förstå reaktioner och psykiska symtom. Förutsättningar 

för bra insatser kräver goda kunskaper inom många områden och Socialstyrelsen (2010) 

betonar vikten av bra boende och en god vårdmiljö. Detta kan bli ett stöd för social 

gemenskap, stimulans och trygghet. Vid demenssjukdom menar Svanström (2009) att 

lyssnandet blir extra viktigt eftersom patientens berättelse blir allt svagare och mer 

fragmenterad för att till slut tystna. Det är därför viktigt att närståendes berättelser 

uppmärksammas. 

Det finns olika omvårdnadsåtgärder, enligt Edberg (2009), som kan minska de negativa 

effekter som en demenssjuk patient kan uppleva och där bland annat relationen mellan patient 

och vårdpersonal kan vara en bidragande faktor. Det saknas dock studier om betydelsen av 

relationer mellan vårdare och personer med demens. Svensk sjuksköterskeförening [SSF] 

(2013) En annan kunskapslucka handlar om klinisk handledning och utbildning av 

vårdpersonal gällande personer med demens.  

 

Musik  

Många människor i dagens samhälle söker hälsa genom musik och använder musik för att 

hantera känslor i både glädje och sorg (Paulander, 2011). Redan på 1800-talet beskrev 

Nightingale (1992) att miljö och omgivning har betydelse för patienters tillfrisknande och att 

musik är en utav de estetiska uttrycksformer som förhindrar sjukdom och skapar hälsa.  

Theorell (2009) menar att båda hjärnhalvorna har betydelse för hur musik uppfattas av 

individen. Till exempel så engagerar en professionell musiker vänster hjärnhalva mer än den 

högra vilket är en följd av att en musikutbildad person ser på musiken mer kognitivt och 

detaljerat. En person utan musikutbildning upplever musik som ett helhetsintryck och då 

engageras den högra hjärnhalvan i större utsträckning än den vänstra. Enligt Theorell (2009) 

anpassar sig kroppen fysiologiskt efter den musik som spelas. Iakttagelser har gjorts när 

individer har lyssnat på nedvarvad musik. Detta resulterade i att pulsen sänktes, blodtrycket 

sjönk och stresshormoner reducerades. Mok och Wong (2003) beskriver hur patienter som 

genomgått kirurgi fått bättre vitalparametrar och blivit lugnare efter att ha lyssnat på musik. 

Musik har även visat sig minska kronisk ångest och negativa beteenden samt förbättra sömn 

enligt Caple, March och Pravikoff (2014).  
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Musikterapi 

Syftet med musikterapi är enligt Theorell (1998) att framkalla de inre känslorna med de yttre 

upplevelserna för att skapa en känsla av välbefinnande och därmed förena kropp och själ. 

Andersson och Jungeström (2003) definierar musikterapi som en behandlingsform där 

musiken används för att nå människan och göra den mottaglig för annan läkande behandling. 

Enligt Theorell (1998) har många kulturer, historiskt sätt, använt sig av musik som en del av 

läkekonsten men när de allt mer tekniska momenten infördes inom sjukvården försköts 

musiken tillsammans med andra icke-farmakologiska behandlingsmetoder. Musikterapi anses, 

enligt Theorell (1998), vara ett holistiskt fenomen som både innefattas av kroppsliga, själsliga 

och sociala faktorer vilka kan ha stor betydelse för människan i den läkande processen. 

Musikterapi är ett alternativt kommunikationssätt, ett annat språk än det verbala och kan 

utgöra en struktur som innefattar både puls och toner vilket skapar en atmosfär för läkning. 

Musik som terapi kan på detta vis anpassa sig efter det som människan är i behov av.  

Tidigare studier har visat att musiken kan hjälpa sjuksköterskan att bygga en terapeutisk 

relation med äldre patienter men också användas som en effektiv metod att reducera psykiska 

besvär samt minska depressioner (Fai Chan, Chan, Mok & Tse, 2009). Enligt en studie av Li, 

Huang, Lai och Hsieh (2013) har musikterapi ökat inom sjukhusvården trots oklarheter i hur 

den kan användas. Studien visade även på sjuksköterskors positiva attityd till musik och att de 

önskar mer kunskap om hur de ska använda sig av musik i sin profession. Enligt Siedliecki 

och Good (2006) kan sjuksköterskor lära patienter hur de kan använda musik vid 

depressionstillstånd och för att förbättra effekterna av analgetika vid smärta. Courtright, 

Johnson, Baumgartner, Jordan och Webster (1990) och Sung, Lee, Chang och Smith (2011) 

uppger dock svårigheter med att använda musik i omvårdnaden då vårdpersonal inte är 

medvetna om musikens effekter. Det framkommer också att sjuksköterskan har för lite 

kunskap om hur musik kan implementeras i omvårdnadsarbetet.  Dessutom finns behov av 

tillförlitliga studier om musik och livskvalitet för personer med dem ens (SSF 2013). 
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Sjuksköterskans specifika roll och ansvar 

Sjuksköterskan har genom sin centrala roll i vården ett stort ansvar för att vården bedrivs 

baserat på vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen 2005). 

Sjuksköterskan har också enligt SSF (2014) ett ansvar att hålla sig uppdaterad med 

kunskapsutvecklingen inom sitt yrkesområde vilket kan vara en stor utmaning. Detta på grund 

av den snabba utvecklingen inom omvårdnad och medicin och det krävs goda vetenskapliga 

kunskaper för att arbeta evidensbaserat. Sjuksköterskan har även ansvar för att höja 

medvetenheten om på vilken kunskap utförda omvårdnadsåtgärder vilar och att stödja 

spridning och användning av nationella riktlinjer och vårdprogram. Det krävs även tid för 

kritiskt tänkande och reflektion om forskningsresultat. Lepp (2009) beskriver sjuksköterskans 

förhållningssätt och tar upp kreativitet och skapande som en viktig del i omvårdnadsarbetet. 

Detta kan ligga till grund för individens hälsa, tillfredställelse, utveckling och lärande Enligt 

Edberg (2009) måste sjuksköterskan bedöma varje individs unika situation och utifrån det 

göra en bedömning av patientens omvårdnadsbehov. Det primära ansvaret för sjuksköterskan 

är enligt International Council of Nurses [ICN] (2014) att ge människor vård. Sjuksköterskan 

ska se till svaga individers hälsa och sociala behov samt påbörja och stödja åtgärder som 

tillgodoser dessa.  

Vårdpersonal 
De som arbetar inom demenssjukvården benämns i litteratur och olika studier ofta som 

”vårdpersonal” och det kan ibland vara svårt att veta vilka som avses. Vårdpersonal kan 

omfatta flera personalkategorier med olika utbildningsnivåer alltifrån vårdbiträde, 

undersköterska sjuksköterska till läkare. När vi i denna litteraturstudie använder begreppet 

vårdpersonal menar vi första hand den personal som i det dagliga omvårdnadsarbetet finns 

närmast patienten, det vill säga vårdbiträden och undersköterskor. Sjuksköterskan kan också 

rymmas inom vårdpersonalen men har ofta ett mer övergripande ansvar för den specifika 

omvårdnaden. Då det av litteraturen eller forskningen klart framgår att det gäller 

sjuksköterskor eller när vi vill betona sjuksköterskans specifika omvårdnadsansvar använder 

vi ”sjuksköterskor” i stället för vårdpersonal.  
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Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen utgörs av de ontologiska antagandena om människan, hälsan 

och vårdandet samt lyfter upp begreppen miljö och livsvärld. Det ontologiska antagandena 

ligger till grund för vårdpersonalens etiska hållning och anger en värdegrund gentemot den 

dementa patienten (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Utifrån en 

vårdvetenskaplig hållning är det alltid patientens perspektiv som har företräde och särskilt 

måste beaktas. Patientperspektivet kan tydliggöras med hjälp av begreppen livsvärld och 

miljö. Musik kan ses som en del av miljön och att ta utgångspunkt i den dementa patientens 

livsvärld borde kunna bidra till en tydligare bild av de demenssjuka patienterna och deras 

livssammanhang. För att kunna vårda och hjälpa den demenssjuka patienten in i en 

hälsoprocess, som ökar välbefinnandet, behövs kunskap om patientens livsvärld och det 

sammanhang som hen lever i menar Svanström (2009).  

Ontologiska antaganden 

Eriksson (1994) beskriver människan som en enhet av kropp, själ och ande. Människan är 

alltid allt detta och kan inte förstås isolerad från sin omvärld utan är i ständigt samspel med 

andra människor och med miljön. Hälsa innebär enligt Dahlberg et al. (2003) att vara i ett 

vardande, det vill säga, en ständig rörelse som strävar efter balans och harmoni. Vårdandet 

utgår från att upprätta och stödja denna process. Hälsa är inte endast frånvaro av sjukdom utan 

har också en djupare innebörd och kan vara förenligt med ett lidande. Enligt Eriksson (1994) 

kan vårdandet också förstås som en vårdgemenskap som har sitt ursprung i vårdandets etos 

där kärnan utgörs av det etiska. Grundmotivet för vårdandet handlar om att vilja den andra 

människan väl, visa respekt och ödmjukhet mot patienten. Enligt Dahlberg et al. (2003) är 

vårdandet som en konstform med betoning på det estetiska och skapandet av en harmonisk 

helhet.  

Miljö 

En människa påverkas av den miljö som omger hen. Miljön förklaras av Ylikangas (2012) 

som allt runt omkring oss och beskriver begreppet utifrån fem olika dimensioner; omgivning, 

omvärld, atmosfär, förhållande och medelpunkt. Omgivningen är det människan har i sin 

närhet i form av relationer och sammanhang. Detta omsluts av omvärlden som lyfter fram den 

värld och verklighet som omger människan. Atmosfären är den stämning, det klimat och den 

rymd som omgivningen är fullt av och här kan människan känna trivsel och utveckla 
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förhållanden. De förhållanden som skapas formar relationer av närhet och respekt. Människan 

står på så sätt i centrum och utgör medelpunkten för miljöns centrala del (Ylikangas, 2012).  

Miljön är i ständig rörelse och ett föränderligt tillstånd som både kan vara hälsofrämjande och 

sjukdomsbevarande (Ylikangas, 2012). Dahlberg och Segesten (2010) förklarar hur en 

patients hälsa kan påverkas av den omgivning som han eller hon befinner sig och där en 

vårdande miljö kan leda till att sjukdomstid förkortas. Miljön måste då individanpassas så att 

den främjar hälsa för den unika människans behov. Enligt Ylikangas (2012) omger miljön 

omvårdnadens kontext där patienten ses som unik och med specifika behov. När patienten är i 

centrum och miljön är trygg och varm finns förutsättningar för att uppnå en vårdande relation. 

Vårdpersonalen kan påverka atmosfären genom sin närvaro vilket kan leda till välbefinnande 

eller leda till oro och därmed en otrygg situation för patienten. Enligt Ylikangas (2012) kan 

omvärlden styra och påverka patientens situation i form av regler och lagar vilket kan skapa 

en känsla av trygghet eller otrygghet. Förhållandet mellan patient och vårdpersonal blir 

därmed avgörande för om patienten upplever miljön som vårdande eller icke vårdande. 

Miljöbegreppet kan följaktligen relateras och blir en central utgångspunkt utifrån såväl 

hemmiljön som den aktuella vårdmiljön.  

Livsvärld 

Enligt Ylikangas (2012) och Dahlberg och Segesten (2010) framställs omvärlden, den värld 

och verklighet som omger människan också som livsvärlden. Om livsvärlden kan synliggöras 

i begreppet miljö menar Ylikangas (2012) att vårdpersonal därmed kan få ett intresse för 

patientens levda värld. Livsvärlden är individuell och enligt Birkler (2007) skapas den av 

människans egna erfarenheter och upplevelser. Wiklund (2003) förklarar livsvärlden som den 

verklighet vi lever i och den vi upplever genom våra kroppar. Livsvärldsperspektivet belyser 

både hur vi förstår oss själva samt hur vi förstår den omvärld vi befinner oss i. 

Sjuksköterskans uppgifter är enligt Dahlberg och Segesten (2010) att kunna se, förstå, 

beskriva och analysera individens livsvärld så som han/hon upplever den. I vårdandet handlar 

detta om att bekräfta och se patientens levda värld i både glädje och sorg. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) är det först när vårdpersonalen har patienten i fokus och förstår patientens 

livsvärld som den bästa vården kan ges.  
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PROBLEMFORMULERING 
Demens är ett permanent tillstånd som drabbar en stor del av en alltmer åldrande befolkning i 

Sverige. Den demenssjuka patienten drabbas ofta av kommunikationssvårigheter, bristande 

insikt, aggressivt beteende samt personlighetsförändringar vilket kan upplevas som svårt att 

hantera av såväl anhöriga som vårdpersonal. Musik har följt människan sedan urminnes tider 

och musik är något som de flesta människor har en relation till. Forskning har visat att musik 

kan ha en positiv inverkan på välbefinnandet och användas i omvårdnaden. Vårdpersonal är 

dock inte alltid medveten om vilka effekter musiken har och hur musik kan användas i 

omvårdnadsarbetet. Det är därför av stor betydelse att beskriva musikens effekter på patienter 

med demenssjukdom. 

SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva musikens effekter för patienter med 

demenssjukdom.  
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METOD 

Design 

Designen som valdes var en litteraturstudie med både kvalitativ och kvantitativ ansats där 

musikens effekter på patienter med demenssjukdom har beskrivits. En litteraturstudie enligt 

Friberg (2012) handlar om att skapa en översikt och en sammanställning över kunskapsläget 

inom ett omvårdnadsrelaterat problem. Segesten (2012) redogör för valet av artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats ger en bred utgångspunkt i sökandet av studier. Det skapar 

därmed en bred analys och sammanställning som beskriver det befintliga kunskapsläget.  

Urval 

Friberg (2012) beskriver användandet av inklusions- och exklusionkriterier. Dessa kriterier 

användes för att avgränsa sökningen samt inkludera det som var relevant för studiens syfte. 

Inklusionskriterier för denna studie var artiklar som fokuserade på musikens effekter för 

patienter med demenssjukdom. Då det kan vara svårt för en patient som är dement att själv 

redogöra för musikens effekter inkluderades såväl observationsstudier som studier där 

vårdpersonalen beskrev musikens effekter. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, 

publicerade mellan år 2005-2015 och vara vetenskapligt och etiskt granskade. 

Exklusionskriterier var artiklar som gjorts med hjälp av musikterapeuter då användandet av 

dessa terapiprogram kräver särskild utbildning. Vidare har artiklar med fokus på musik 

tillsammans med andra icke-farmakologiska behandlingsmetoder såsom böcker och konst 

valts bort då det fanns en risk att inte enbart kunna analysera musikens effekter.  

Rosén (2012) beskriver urvalsprocessens första skede som en grov sållning. Det första urvalet 

gjordes utifrån titeln på studien och dubbletter i de olika sökningarna sorterades bort. Var inte 

titeln relevant har abstrakt inte lästs. Om artikelns abstrakt visade sig överensstämma med 

denna studies syfte lästes hela artikeln. Totalt lästes 295 titlar, 220 abstrakt och 24 artiklar i 

sin helhet. Efter ytterligare granskning kunde 11 artiklar sorteras bort till följd av 

exklusionskriterierna. Rosén (2012) förklarar även att de artiklar som bedöms relevanta av 

endast en författare ska inkluderas för ytterligare granskning. Genom att använda sig av denna 

metod minskades risken för att relevant fakta kunde ha uteslutits. Därefter gjordes en 

kvalitetsgranskning av de 13 valda artiklarna. Granskningen gjordes gemensamt för att 

säkerställa att alla artiklar uppfyllde kraven på kvalitet. För de kvalitativa artiklarna användes 

SBUs mall för kvalitetsgranskning (2014) av studier med kvalitativ forskningsmetodik (bilaga 
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I) och för de kvantitativa artiklarna användes Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) mall för 

kvalitetsgranskning (bilaga II). SBU (2014) beskriver att artiklarna kan vara av hög, 

medelhög eller låg kvalitet. I denna studie har endast artiklar med hög- eller medelhög kvalitet 

inkluderats. Efter kvalitetsgranskningen sållades tre artiklar bort, två var vid närmare 

granskning inte relevanta för studies syfte och en artikel var av låg kvalitet. Slutligen återstod 

10 artiklar för analys varav tre kvalitativa och sju kvantitativa. För mer information om de 

valda artiklarnas syfte, metod och urval, se bilaga III.  

Datainsamlingsmetod 

Sökningar genomfördes i databaserna CINAHL och Pubmed. Enligt Karlsson (2012) används 

båda dessa databaser vid omvårdnadsforskning. Valet av sökord växte fram utifrån syftet. I 

den här studien användes sökorden Nursing, Dementia och Music samt fritextsökningen 

”Effect of music” i kombination med valda sökord. Trunkering* användes på varje sökord för 

att inte missa några böjningsformer och för att göra sökningen så bred och övergripande som 

möjligt (Karlsson, 2012). I den första sökningen användes sökorden Music*, Dementia* och 

Nurs* var och en för sig vilket resulterade i en ohanterlig mängd artiklar och det var därför 

nödvändigt att begränsa sökningen. Sökorden kom således att kombineras på olika sätt och 

med hjälp av boelsk söklogik lägga till AND mellan varje sökord för att på så sätt smalna av 

sökningen och göra den mer specifik blev den mer kopplad till syftet (Karlsson, 2012). För att 

få fram ett mer hanterligt material gjordes ytterligare begränsningar mot problemområdet via 

fältsökning och genom att lägga till peer reviewed, english language och tidsperiod 2005-

2015. Med databasernas sökhistorik underlättades sökningarna genom att sökorden redan var 

sparade och kunde kombineras med varandra.  

Fyra sökningar genomfördes och när artiklar återkom bedömdes sökningen som tillräcklig. 

Översikt över databaser, sökordens följd, sökordskombinationer och sökordresultat, redovisas 

i sökmatris (se tabell I).  
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Tabell I. Sökmatris.  

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

150401 

Cinahl 

(Dementia* AND 

Nurs*AND Music*) 

 

(Dementia* AND Nurs* 

AND Music*) 

 

 

 

Peer Reviewed, English 

Language, Published 

date: 2005-2015 

 

144 

 

 

 

102 

 

 

144 

 

 

 

102 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

16 
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150401 

Cinahl 

(Music Therapy AND 

Dementia*) 

 

 

(Music Therapy AND 

Dementia* AND Nurs*)  

Peer Reviewed, English 

language, Published date: 

2005-2015 

 

Peer Reviewed, English 

Language,  

Published date: 2005-

2015 

205 

 

 

 

 

80 

205 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

150401 

Cinahl  

(”Effect of Music” AND 

Dementia* 

 

(”Effect of Music AND 

Dementia*) 

 

 

 

Peer reviewed, English 

language, Published date: 

2005-2015 

11 

 

 

9 

11 

 

 

9 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

150409 

Pubmed 

(Music* AND Dementia* 

AND Nurs*) 

 

 

English Language, 

Published date: 2005-

2015 

104 104 90 6 2 
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Dataanalys 

Vid dataanalysen av artiklarna har en induktiv ansats använts och innebär enligt Priebe och 

Landström (2012) att forskaren kan dra slutsatser utifrån det material som samlats in. För att 

analysera valda artiklar har Fribergs mall för analys använts. Enligt Friberg (2012) ska 

analysen ske i tre steg. I det första steget ska valda artiklar läsas igenom ett flertal gånger för 

att säkerställa att innehållet och sammanhanget har förståtts på rätt sätt. Det andra steget 

innebär enligt Friberg (2012) att identifiera likheter och skillnader och det tredje steget 

handlar om att sammanställa den nya studiens resultat.  

För att få en överblick över materialet lästes samtliga artiklar. Detta genomfördes i 

föreliggande studie genom att båda författarna granskade artiklarna noggrant och ett flertal 

gånger för att säkerställa att artiklarnas innehåll uppfattats likvärdigt. Därefter lästes de 

kvalitativa och de kvantitativa artiklarna var och en för sig och med fokus på den enskilda 

studiens resultat. Enligt Borgelin (2012) ska hänsyn tas till att kvantitativa och kvalitativa 

artiklar analyseras på olika sätt, numeriskt och utifrån textdata. Kvantitativ data analyserades, 

förutom ord, även utifrån tabeller och siffror och kvalitativ data analyserades utifrån text.  

Med syftet som utgångspunkt användes post-it-lappar och färgpennor för att markera ord och 

textavsnitt som på olika sätt beskrev musikens effekter på patienter med demenssjukdom. De 

markerade orden och textavsnitten innehöll således värdefull kunskap i uppbyggnaden av ett 

nytt resultat. Textavsnitt som färgmarkerats för varje enskild artikel skrevs in i separata 

dokument och markerades med en siffra för att veta vilken artikel de kom ifrån. Det gjorde 

materialet mera lätthanterligt och gav en bättre överblick. För att finna likheter och skillnader 

jämfördes de olika studierna med varandra. Vid jämförelsen framkom det att det fanns tydliga 

likheter avseende musikens effekter dock fanns det endast ett fåtal skillnader. Informationen 

som identifierades med avseende på musikens effekter skrevs ner i nya dokument och kunde 

därefter sorteras och struktureras Så småningom kunde textavsnitten sammanföras i olika 

grupper. Dessa grupperingar lästes noggrant igenom flera gånger och enskilda meningar kom 

att förflyttas mellan grupperna. Utifrån beskrivande ord i texten växte så småningom rubriker 

fram vilka kom att bilda sex subteman. Efter ytterligare granskning och bearbetning av 

textmaterialet framträdde två teman som på olika sätt beskrev musikens effekter för patienter 

med demenssjukdom.   
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Etiska aspekter 

Kjellström (2012) beskriver vikten av att överväga forskningsetik i det vetenskapliga arbetet. 

Detta innebär bland annat att reflektera över betydelsen med studien i förhållande till att värna 

om deltagarnas integritet och värde. Scriven (2013) beskriver de fyra etiska principerna; 

godhetsprincipen, autonomiprincipen, icke-skadeprincipen och rättviseprincipen och att dessa 

principer inte ska brytas vid forskningsarbete.  

 

Samtliga artiklar som valdes för denna litteraturstudie är granskade och godkända av etiska 

nämnder. Samtliga artiklar analyserades för att tillse att deltagarna i respektive studie hade 

skyddats. Det har även funnits en strävan att bevara ett kritiskt och etiskt förhållningssätt 

genomgående i processen och analysen av datamaterialet. Det totala antalet artiklar lästes och 

bedömdes gemensamt, detta för att ge en mer tillförlitlig kvalitetsgranskning. Riskerna för att 

artiklarna skulle ha påverkats av personliga värderingar har på detta sätt minimerats. 

Resultatet har presenterats så korrekt som möjligt och har medvetet inte vinklats för att stärka 

forskarens hypotes.  
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RESULTAT 
Ur analysen av datamaterialet framträdde två teman och sex subteman (tabell II) vilka belyser 

musikens effekter på patienter med demenssjukdom.  

Tabell II - Tema och subtema. 

Tema  Subtema 

Hälsoeffekter som främjar välbefinnandet hos 

patienter med demenssjukdom 

Känslor av välbehag och trivsel 

Minskad ångest  

Lugnare miljö där aggression och agitation kunde minska  

Ökad kognitiv förmåga  

Hälsoeffekter som främjar interaktion mellan 

patienter med demenssjukdom och 

vårdpersonal 

Förbättrad kommunikation  

Ökat samspel  

 

 

Hälsoeffekter som främjar välbefinnandet hos patienter med 
demenssjukdom  

Musiken skapade hälsoeffekter som främjade välbefinnandet hos patienter med demens. 

Hälsoeffekterna innefattade känslor av välbehag och trivsel, minskad ångest, lugnare miljö 

där aggression och agitation kunde minska samt ökad kognitiv förmåga. 

Känslor av välbehag och trivsel 

Att använda musik i omvårdnaden visade sig ha en positiv effekt och gav en känsla av 

välbehag och trivsel hos flera av patienterna med demens (Chang, Huang, Lin & Lin, 2008; 

Hammar, Emami, Engström & Götell, 2010a; 2010b; 2010c; van der Vleuten, Visser & 

Meeuwesen, 2012). Hammar et al. (2010a) (2010b) beskrev hur sång hade en positiv inverkan 

på välbefinnandet och patienter med demens visade detta genom glädje och skratt. Glädjen 

var ömsesidig och både patienterna med demens och vårdpersonalen började skratta när 

sångerna sjöngs med fel text. Känslor av välbehag och trivsel visade sig också genom att 

patienterna sjöng med och var mer närvarande.  
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Även van der Vleuten et al. (2012) menar att de positiva effekter på det psykiska 

välbefinnandet framträdde då patienter med demens lyssnade på levande musik. Känslor av 

välbehag och trivsel kunde till exempel visa sig i form av livsglädje och att flera av 

patienterna uttryckte i ord att de ville höra mer levande musik.  

 

Hammar et al. (2010c) beskrev hur observationer genomfördes på både kvinnor och män med 

svår demens. Musikinterventionen resulterade i signifikanta skillnader med avseende på 

välbefinnande, tillfredsställelse och vakenhet hos de dementa patienterna. Musiken visade sig 

även vara ett hjälpmedel för att skapa en mer behaglig situation i samband med 

omvårdnadsåtgärder av olika slag. Chang et al. (2008) genomförde ett musikprogram med 41 

deltagare på ett demensboende i Taiwan.  Musikprogrammet resulterade i en mer behaglig 

och stämningsfull miljö under lunchtid för patienterna med demens. Det ökade också känslor 

av välbehag och lycka samt förstärkte patientens positiva minnen. 

 

Minskad ångest 

Musik visade sig också minska ångesten hos flera patienter med demens (Guétin et al., 2009; 

Sung, Chang & Lee 2009; Sung, Lee, Li & Watson, 2011). Sung et al. (2009) beskrev hur två 

grupper jämfördes och där patienter med demens favoritmusik spelades under 30 minuter två 

gånger i veckan i sex veckor. Resultatet i studien visade att den grupp som erhöll musik hade 

en signifikant lägre ångestnivå jämfört med kontrollgruppen som endast erhöll vård utan 

musik. Musiken visade sig vara en effektiv metod för att behandla ångest. Den musik som var 

anpassad efter individen, det vill säga känd musik för patienten, resulterade också i en 

signifikant minskning av oro och var till hjälp när patienter med demens upplevde ångest och 

stress. Sung et al. (2011) beskrev i en studie hur 55 deltagare delades in i två grupper, en med 

musikterapi och en grupp med vård utan musik. Data analyserades utifrån en skala, Raiting 

Anxiety in Dementia (RAID), för att bedöma nivån av ångest med utgångspunkt i patientens 

symtom, där 11 poäng eller mer indikerade på att patienten upplevde signifikant ångest. 

Resultatet visade att de som erhöll musikterapi (n27) minskade sin ångest från 10,04 till 3,22 

på fyra veckor medan kontrollgruppen (n28) som hade ett högre utgångsvärde på 12,14 

minskade till 9,39 efter fyra veckor. Jämförelsevis var skillnaderna mindre i kontrollgruppen 

än i gruppen som erhållit musikterapi. Musikens effekt på ångest har även visats i den 

jämförande studien av Guétin et al. (2009). Här visade resultatet att i den grupp som erhöll 

musikterapi (n15) minskade ångesten med 60 procent till skillnad från kontrollgruppen (n15) 
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där den minskade med 4,3 procent. I samma studie undersöktes även musikterapi och dess 

effekt på depression. Nivån av depression minskades signifikant i gruppen med musikterapi 

jämfört med kontrollgruppen.  

 

Lugnare miljö där aggression och agitation kunde minska 

Flera studier visade att med en lugnare miljö så kunde också patienter med demens aggression 

och agitation minska med hjälp av musik (Chang et al., 2008; Götell, Brown & Ekman, 2007; 

Hammar et al., 2010a; 2010b; 2010c; Lin et al., 2010; Sung et al., 2011). Författarna Chang et 

al. (2008) beskrev i en studie som utfördes under åtta veckor hur musik under lunchtid 

minskade patienterna med demens fysiska och verbalt aggressiva beteende. Musiken som 

spelades var pianomusik i kombination med rinnande vatten, valsång och fågelsång och 

tempot liknade människans puls för att skapa en rogivande effekt. Resultatet visade att olika 

strategier går att tillämpa för att skapa lugn och där musik är en utav dessa. Hammar et al. 

(2010c) förklarade att när patienter med demens fick lyssna på musik under morgonrutinerna 

reducerades aggressiva beteenden. Mätningarna visade hur patienternas aggressiva beteende 

av att skrika, dra sig undan och ta tag i föremål minskade under musikinterventionen och 

ingen visad aggressivitet varade mer än fem minuter under musiksessionen som pågick i cirka 

30 minuter. Även Lin et al. (2010) jämförde två grupper, en grupp med musikterapi (n49) och 

en kontrollgrupp utan musikterapi (n51). De patienter som erhöll musik i 30 minuter två 

gånger i veckan i sex veckor minskade både fysiskt och verbalt agitationsbeteende. Musiken 

hjälpte även patienterna att behålla ett avslappnad och lugnt beteende jämfört med 

kontrollgruppen.  

 

Hammar et al. (2010a) beskrev hur det skapades en kamp vid omvårdnaden av patienter med 

demens under morgonrutinerna. Flera patienter tog till handgripligheter och vårdpersonal fick 

ofta rivmärken och blåmärken. Här blev musikterapin en omvårdnadsform som bidrog till en 

lugnare miljö och påverkade den demenssjuke till ett mer avspänt beteende. När personalen 

använde sång i sitt arbete skapades en lugnare miljö och personalen kunde lättare utföra sina 

arbetsuppgifter. Detta fenomen beskrevs även av Götell et al. (2007) som visade hur 

bakgrundsmusik ledde till positiva känslor och mindre aggressivt beteende bland patienter 

med demens. Vårdpersonalens sång gjorde att patienten inte skrek eller uttryckte 

aggressivitet. Hammar et al. (2010b) beskrev hur agitation och aggression kan minska i 

samband med musik. I samma studie beskrivs också hur motstånd från en demenssjuk patient 
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infann sig trots musik. Detta uttryckte sig genom att patienten krampaktigt höll sig fast i 

stolen när vårdpersonal försökte klä på honom. Sung et al. (2011) jämförde två grupper, en 

grupp med musikterapi och en grupp utan musik. Resultatet visade på minskad agitation i 

båda grupperna dock var det ingen skillnad mellan grupperna.  

 

Ökad kognitiv förmåga   

Flera studier visar att en ökad kognitiv förmåga kunde utvecklas med hjälp av musik i 

omvårdnadsarbetet (Guétin et al., 2009; Götell et al., 2007; Hammar et al., 2010a; Sung et al., 

2011; van der Vleuten et al., 2012). Hammar et al. (2010a) beskrev en ökad kognitiv förmåga 

då de demenssjuka patienterna inte behövde instruktioner utan musiken bidrog till att 

patienterna blev mer adekvata i sina tal och uttryck. Vårdpersonalens sång resulterade i att 

patienterna med demens började sjunga med i sången istället för att endast svara ja och nej på 

tilltal.  

Götell et al. (2007) menade att musik som grundades på de demenssjuka patienternas 

önskningar visade sig stärka relationen mellan patient och vårdpersonal. Även patienternas 

sinnen förstärktes med bakgrundsmusik och de responderade som att de förstod innehållet i 

sången. Bakgrundsmusiken och sången gjorde att patienterna blev mer koncentrerade, rösten 

blev starkare och uttalet klart och tydligt jämfört med morgonrutiner utan musik då 

patienterna visade mer återhållsamhet och responderade med en förvirrad och svag röst. 

Vårdpersonalens sång ledde till ökad förståelse och medvetenhet under morgonrutinerna. 

Musikens effekter kvarstod upp till fyra veckor efter avslutad musikintervention. Dock 

beskrev Guétin et al. (2009) i en studie där de jämförde två grupper, en med musikterapi och 

en utan musikterapi, hur de inte såg någon förändring i de demenssjuka patienternas 

kognition.  

van der Vleuten et al. (2012) förklarade hur livemusik ökade den kognitiva förmågan och 

visade på bättre livskvalitet hos patienter med demens. Livemusik visade även tecken på 

mindre negativa känslor och mer positiva attityder hos patienterna. Även Sung et al. (2011) 

beskrev hur den kognitiva förmågan återuppväckte minnen och hade en lugnande effekter på 

patienter med demens. Den miljö som tidigare uppfattades som förvirrande och utan mening 

för patienterna visade sig förändra och skapa lugn och med hjälp av musik.  
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Hälsoeffekter som främjar interaktion mellan patienter med 
demenssjukdom och vårdpersonal  

Musiken skapade även hälsoeffekter som främjade interaktion mellan patienter med 

demenssjukdom och vårdpersonal. Dessa tog sig uttryck i en förbättrad kommunikation och 

ett ökat samspel. 

Förbättrad kommunikation  

Att använda musik i omvårdnaden visade sig öppna upp för dialog och förbättra 

kommunikationen mellan patienter med demenssjukdom och vårdpersonal (Götell et al., 

2007; Hammar et al., 2010a; 2010b; van der Vleuten et al., 2012). Hammar et al. (2010a) 

beskrev hur kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter med demenssjukdom var 

problematisk och där vårdpersonal hade svårt för att få kontakt med patienterna i 

omvårdnadsarbetet. Under musiksessionerna förbättrades kommunikationen och 

vårdpersonalen upplevde patienterna som mer delaktiga och fokuserade på vad de skulle göra. 

En förbättrad kommunikation kunde också visa sig som att patienterna med svår demens blev 

mer verbala och öppnade upp för dialog när bakgrundsmusik spelades (Götell et al., 2007). 

Deras språk blev också varmare i samtal med vårdpersonal. Genom en ömsesidig 

kommunikation förbättrades även samarbetet och när patientens favoritmusik spelades 

stärktes relationen mellan patient och vårdpersonal.  Hammar et al. (2010b) förklarade hur 

kommunikationen förbättrades när patienterna fick tid på sig att ge respons. Även van der 

Vleuten et al. (2012) beskrev hur levande musik förbättrade kommunikationen hos patienter 

med demenssjukdom. Genom levande musik öppnade patienterna upp för dialog och kunde 

lättare uttrycka sina känslor. Detta bidrog till ett ökat psykiskt välbefinnande. 

 

Ökat samspel 

Musik visade sig också leda till ett ökat samspel mellan patienter med demens och 

vårdpersonal (Chang et al., 2008; Götell et al., 2007; Hammar et al., 2010b; van der Vleuten 

et al., 2012). Effekten av musikterapi under morgonrutinerna beskrevs av Götell et al. (2007). 

Musiken ledde till ett ökat samspel mellan patienter och vårdpersonal vilket bidrog till ett 

lättare och bättre flöde mellan omvårdnadsuppgifterna. Musiken skapade en trivsam atmosfär 

och när vårdpersonalen sjöng ökade deras egen känsla av uppriktighet, öppenhet, intimitet och 

sårbarhet i samspelet mellan dem och patienterna med demens. Patienterna uttryckte även 

tacksamhet gentemot vårdpersonalen när de var klara med omvårdnadsarbetet. Hammar et al. 
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(2010b) förklarade hur sång kunde bidra till ett ökat samspel när vårdpersonal skulle hjälpa 

patienterna att klä på sig. Istället för att visa motstånd lyfte patienten en arm eller försökte 

sätta på sig t-shirten själv. När vårdpersonal sjöng och samtidigt använde kroppsspråk blev 

patienterna mer adekvata och samspelet dem emellan förbättrades. En av patienterna visade, 

trots musik, motstånd under påklädning. Detta resulterade i att vårdpersonal blev mer 

fokuserad på arbetsuppgiften istället för att se patienten. Chang et al. (2008) beskrev hur 

musik förbättrade samspelet mellan patient och vårdpersonal och resulterade i att 

arbetsbördan minskade för vårdpersonal under lunchtid. Ett ökat samspel visade även van der 

Vleuten et al. (2012) i sin studie, där levande musik bidrog till ökad delaktighet hos patienter 

med lindrig till svår demens. Förhållandet mellan patienterna och personalen förbättrades 

avsevärt och den levande musiken resulterade i ökad delaktighet och bättre kontakt mellan 

patient och vårdpersonal. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva musikens effekter på patienter med demenssjukdom. 

Motivet var att få en samlad bild över tidigare forskning inom området och därför valdes en 

litteraturstudie med en kombination av kvalitativa och kvantitativa artiklar. Den valda 

designen ansågs lämplig för att besvara litteraturstudiens syfte.  

Borglin (2012) menar att en kombination av kvalitativ och kvantitativ data ökar 

trovärdigheten i resultatet. Ett annat skäl är att det ger en ökad förståelse över kunskapsläget, 

vilket också är syftet med en litteraturstudie enligt Friberg (2012). Den kvantitativa 

forskningen studerar större grupper av individer vilket ger en ökad möjlighet att generalisera 

resultatet (Segesten, 2012). I denna studie påvisade de kvantitativa artiklarna mycket av vad 

de kvalitativa artiklarna beskrev. Genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa artiklar 

minskade risken för att förlora något som besvarade syftet. Litteraturstudien resulterade i fler 

kvantitativa än kvalitativa artiklar vilket både kan ses som negativt och positivt. En fördel 

med de kvantitativa artiklarna är att resultatets generaliserbarhet kan ha ökat medan nackdelen 

kan vara att de kvalitativa beskrivningarna av vad som observerats inte tillräckligt lyfts fram.  

Sökorden som användes ansågs relevanta för studiens syfte. Möjligen hade en utökning av 

sökorden kunnat ge ett bredare material att arbeta med men också innebära en risk för att de 

skulle vara irrelevanta. Willman et al. (2011) förklarar att en litteraturstudie ska innefatta 

sökningar i flera databaser. Datainsamlingen genomfördes i två databaser, CINAHL och 

Pubmed, vilket kan ses som en styrka. 

Det ursprungliga intresset var att fånga patientperspektivet men då vi under arbetets gång 

insåg att det fanns svårigheter att finna studier där dementa patienter själva beskrev musikens 

effekter föll valet på observationsstudier. Det fanns också ett värde i att ta till vara på 

vårdpersonalens erfarenheter och deras beskrivningar av vilka effekter musiken hade på 

patienter med demenssjukdom. Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska. Att endast inkludera artiklar på engelska kan ha medfört att studier på 

andra språk som eventuellt kunde ha besvarat syftet uteslutits. Relevant information kan även 

ha försvunnit vid översättningen av artiklarna på grund av eventuella feltolkningar. Genom att 

diskutera artiklarnas resultat undvek författarna i texten vilket är i enlighet med vad Östlundh 

(2012) beskriver. Övriga inklusionskriterier var att studierna skulle vara vetenskapligt och 
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etiskt granskade för att säkra kvaliteten. De skulle också vara publicerade mellan 2005-2015 

för att få fram den senaste forskningen vilket Willman et al. (2011) beskriver som en lämplig 

avgränsning. Att från start begränsa sökningen i databasen Pubmed till att artiklarna skulle 

vara vetenskapligt och etiskt granskade var inte möjligt, vilket gjorde att dessa granskades i 

efterhand. Detta kan ha medfört att granskningen gjorts på ett annorlunda sätt jämfört med de 

artiklar som hämtades från databasen CINAHL.  

Då denna studies syfte var att beskriva musikens effekter på patienter med demenssjukdom 

kan det ses som en nackdel att ej ha inkluderat studier med musikterapeuter. Detta var dock 

ett medvetet val då det fanns ett intresse av att fånga vad ”vanlig vårdpersonal” med enkla 

hjälpmedel själva kan utföra. Det är möjligt att resultatet hade blivit fylligare och visat på fler 

effekter om artiklar med musikterapeuter hade inkluderats. Det gjordes ingen begränsning 

angående länder i databassökningarna men det fanns heller inte någon avsikt att fokusera på 

alla världsdelar. Att artiklarna enbart kom från Sverige, Nederländerna, Taiwan och Frankrike 

kan ses som en svaghet då överförbarhet kan begränsas av olika kulturer.  

Vid en litteraturstudie finns enligt Friberg (2012), en risk för att ett selektivt urval görs,  det 

vill säga  att författarna väljer de studier som stödjer det som ska studeras. För att undvika 

detta fick det kritiskt tänkandet vara en del som genomsyrade hela arbetsprocessen. Genom 

diskussion och samarbete mellan författarna minskade risken för feltolkningar (Wallengren & 

Henricson, 2012). För att säkerhetsställa att litteraturstudien kunde anses som pålitlig utfördes 

en kvalitetsgranskning av samtliga artiklar, de kvalitativa efter SBUs 

kvalitetsgranskningsmall (2014) och de kvantitativa artiklarna efter Willman et al. (2011) 

granskningsmall för litteraturstudie. SBUs kvalitetsgranskningsmall innehöll ingen 

poängskala vilket gjorde att författarna själva fick bedöma kvaliteten på artiklarna. Att 

använda sig av granskningsmallar från två olika utfärdare kan ses som en svaghet då mallarna 

är utformade på olika sätt.  

För att få struktur på analysprocessen har dataanalysen gjorts utifrån Fribergs mall (2012). 

Analysen av datamaterialet genomfördes tillsammans och markerade textavsnitt diskuterades 

sinsemellan så inget värdefullt innehåll skulle förbises. De artiklar som visade sig svårtolkade 

har diskuterats gemensamt fram till dess att ömsesidig förståelse av textinnehållet uppnåtts. 

Även teman och subteman har diskuterats ett flertal gånger mellan författarna och i samband 

med seminarium vilket Wallengren och Henricson (2012) menar ökar litteraturstudiens 
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trovärdighet. Det har även funnits en medveten strävan att förhålla sig objektiv till vald data 

under hela analysprocessen för att öka trovärdigheten i studien. Trots detta menar Forsberg 

och Wengström (2008) att det är omöjligt för forskaren att helt frigöra sig från sina 

förutfattade meningar vilket kan ha påverkat studiens resultat.  

Enligt Wallengren och Henricson (2012) ska en vetenskaplig kvalitetsgranskning utföras av 

examensarbeten. Resultatet i den här studien består av teman och subteman som bildar en 

struktur. Arbetet med att få fram dessa teman var tidskrävande och processen kan ha medfört 

att validiteten påverkats vid analysarbetet. Validitet innebär enligt Gunnarsson och Billhult 

(2012) att mätinstrumentet mäter det som det är avsett att mäta. Validiteten kan också ha 

påverkats vid tolkningen av kvantitativa data då denna stundtals var svår att förstå och därmed 

svår att analysera. Studiens syfte kan dock anses som besvarat och därmed ökar också 

trovärdigheten (Henricson, 2012). Överförbarhet handlar om att försöka beskriva en så bred 

bild av musikens effekter på patienter med demenssjukdom och målsättningen har under hela 

arbetet varit att inte avsiktligt plagiera eller förvanska andra författares texter.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att musik kan ge hälsoeffekter som främjar såväl välbefinnande hos patienten 

som interaktionen mellan patient och vårdpersonal. Ett sätt att reflektera över resultatet är 

beskriva det som en hälsofrämjande process med hjälp av en figur. Se figur 1. Resultatet 

diskuteras utifrån figuren, teoretisk referensram samt tidigare forskning.  
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Figur 1. Musikens hälsoeffekter för patienter med demenssjukdom – en hälsofrämjande 

process 

Figuren (figur1) visar att musikens hälsoeffekter i form av känslor av välbehag och trivsel, 

minskad ångest, minskad aggression och agitation och en ökad kognitiv förmåga kan flätas 

samman och samverka till en förbättrad kommunikation och ett ökat samspel mellan patient 

och vårdpersonal. 

Musikens hälsoeffekter beskrivs här som en hälsofrämjande process men skulle också kunna 

diskuteras utifrån synergism. En hälsofrämjande process enligt SSF (2008) får energi av att 

det finns någon form av dialog mellan människor och syftar till att ge möjligheter åt de 

människor som deltar i sammanhanget. I föreliggande resultat handlar det om den demente 

patienten och vårdpersonalen. Processen upprätthålls genom gemenskap och upplevelsen av 

att människan får ett eget värde i ett socialt sammanhang. Det är förmodligen varken den 

enskilda människans personliga egenskaper eller miljöns påverkan som väger tyngst utan 

störst betydelse har själva mötet, interaktionen (SSF, 2008). Förutsättningen för att en 

hälsofrämjande process ska kunna starta är att vårdpersonalen tar sin utgångspunkt i en 

helhetssyn på människan i relation till hälsa och sjukdom, försöker förstå personens livsvärld 

och miljöns påverkan. Synergism enligt Nationalencyklopedin (2015) är när två eller flera 

faktorer, positivt eller negativt, samverkar och påverkar en process på ett sådant sätt att den 

sammanlagda verkan av faktorerna blir större än summan av verkningarna av faktorerna var 

för sig. Även om det av resultatet skulle kunna tolkas som att musiken kan ge synergistiska 

hälsoeffekter så har vi valt att beskriva det som en hälsofrämjande process. 

Musikens hälsoeffekter kan utan tvekan relateras till miljöbegreppet. Musiken fanns som en 

viktig del i den omgivande miljön runtomkring den demenssjuke patienten, (se figur 1) De 

positiva hälsoeffekterna skulle kunna förstås utifrån att musiken hjälpte till att skapa en 

positiv atmosfär, det vill säga en omgivning fylld av anda och stämning (Ylikangas, 2012). 

Miljön ses även av Ylikangas (2012) som ett föränderligt tillstånd som både kan vara 

hälsofrämjande och sjukdomsbevarande. Det finns därför anledning att fundera över vad som 

händer då ”fel” musik spelas och då den demente patienten inte får vara mittpunkten och 

huvudpersonen i miljöns centrum. Upplevelsen av hälsa och välbefinnande är enligt SSF 

(2010) tätt sammankopplad med hur miljön som vi vistas i, bidrar till eller hindrar våra 
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möjligheter att använda vår mentala förmåga att vara självständig i aktiviteter som rör vårt 

dagliga liv. Musiken i den omgivande miljön bidrog i detta resultat till att de demenssjuka 

patienterna till exempel ökade sin kognitiva förmåga och blev mer adekvata i sitt tal och 

uttryck.  

De positiva hälsoeffekterna som musiken gav i form av ökat välbefinnande för patienter med 

demens kan också diskuteras utifrån patientperspektivet och livsvärld. Det framgår av 

resultatet att när den demente patienten blev medelpunkten och vårdpersonalen anpassade 

musiken, det vill säga spelade känd musik för patienten, så uppstod signifikanta skillnader i 

form av lägre ångestnivåer. De ontologiska utgångspunkterna tillsammans med en livsvärlds 

ansats spelar således en stor roll. Dahlberg och Segesten (2010) menar att patientperspektivet 

ska förstås som ett etiskt perspektiv i mening om att det ställer krav på den professionella 

vårdaren. Omsatt till detta resultat är det ett krav som utgår ifrån den demenssjuka patienten 

som behöver vård, och riktas mot vårdaren som har skyldighet att ge så god vård som möjligt 

i beaktande av patientperspektivet. En annan effekt var att ångesten minskade när patientens 

favoritmusik spelades. Socialstyrelsen (2014) framhåller hur viktigt det är att vårdpersonalen 

tar del av den dementa patientens livshistoria för att kunna ge en personcentrerad vård. 

Patienternas svårigheter att uttrycka sig i ord gör det än viktigare för vårdpersonal att 

inkludera anhöriga och lära känna personen bakom demenssjukdomen.  

Ett avvikande resultat var när motstånd från en patient med demens infann sig trots musik. 

Patienten visade detta genom att krampaktigt hålla sig fast i stolen när vårdpersonalen 

försökte klä på henne. Kan det vara så att vårdpersonalen inte tagit hänsyn till vare sig 

patientperspektiv eller livsvärld? Musiken i detta fall skapade oro, kanske för att den inte var 

anpassad till patienten och situationen. Musik kan också uppfattas som störande och patienten 

kan ha behov av tystnad. Lindblad et al. (2014) menar att patienter med demenssjukdom 

behöver stunder av mental vila från intryck och att musik inte spelas oavbrutet. Det som blir 

tydligt är att den livsvärldsteoretiska ansatsen inbegriper hela det levande sammanhang som 

påverkar den demenssjuke patientens hälso- och vårdprocess (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Musikens hälsoeffekter för patienten i form av känslor av välbehag och trivsel, minskad 

ångest, minskad agitation och aggression och en ökad kognitiv förmåga stämmer väl överens 

om vad tidigare forskning har visat (Cowles et al., 2003; Konno, Kang & Makimoto, 2014; 

Ragio et al., 2010; Ridder, Stige, Qvale & Gold, 2013; Thomas & Smith, 2009).  Cowles et al. 
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(2003) visade att de dementa patienterna kunde spela en sång som de hade lärt sig tidigare i 

livet. Demenssjuka har enligt Svanström (2009) ofta fler förmågor än vad vårdpersonalen tror 

men de behöver stöd och stimulans för att ta fram och använda dem. Konno, Kang och 

Makimoto (2014) visade bland annat hur musik kunde minska motståndet hos den dementa 

patienten till att ta emot hjälp och därmed underlätta sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

medan Thomas och Smith (2009) påvisade att ett lugnt musiktempo med låg volym skapar en 

behaglig miljö och minskar irritationer hos patienten. Ridder, Stige, Qvale och Gold (2013) 

beskrev hur omvårdnad med musikterapi resulterade i att patienter med demens, som tidigare 

varit isolerade, började berätta om sin vardag och sina tankar. Musik kan också skapa ett ökat 

psykiskt välbefinnande och leda till ett bättre allmäntillstånd hos patienter med demens 

(Raglio et al., 2010) 

Livsvärlden beskrivs av Birkler (2007) som den föränderliga värld som omger människan 

genom livet och människan tar enligt Svanström (2009) in sin livsvärld med alla sinnen. 

Svanström (2009) beskriver hur symboliska trådar spänns mellan människan och objektet runt 

om oss och bildar en väv eller ett mönster. Så länge trådarna hålls spända förstår vi 

omvärlden. När en person drabbas av demens slackar trådarna, väven brister och de tappar 

kontakten med världen. Denna studies resultat visar att musik kan bli ett verktyg som hjälper 

till att väva ihop trådarna och återigen få dem spända. När musikens hälsoeffekter flätas 

samman så ökar också möjligheten till kontakt med världen genom en förbättrad 

kommunikation och ett ökat samspel mellan patient och vårdpersonal, se figur 1.  

Av resultatet framgår att musiken inte bara påverkar patienten utan också vårdpersonalen. 

Hälsoeffekterna som främjade interaktionen i form av en förbättrad kommunikation och ett 

ökat samspel, vilket också annan forskning ger stöd för (McDermott, Crellin, Ridder & Orrell, 

2013; Raglio et al., 2010; Skingley & Bungay, 2010; Tamplin, Baker, Jones, Way & Lee, 

2013; Zinkmark & Hamre, 2012). Sång i omvårdnaden kan förbättra interaktionen mellan 

patient och vårdpersonal (Skingley & Bungay, 2010). Musik kan också förbättra den 

kommunikativa förmågan (McDermott, Crellin, Ridder & Orell, 2013) och vara en väg till 

kommunikation mellan patient och vårdpersonal (Zingmark & Hamre, 2012). Tamplin, Baker, 

Jones, Way och Lee, (2013) menar att när patientens ord inte räcker till har vårdpersonalen ett 

ansvar att hitta andra sätt att kommunicera på. För patienter med talsvårigheter kan sången 

dessutom vara ett uttryckssätt som fortfarande består och bygger upp deras självförtroende 

samt motiverar dem till att ändra kommunikationsform.  
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Av detta resultat framgår att om musikstunder integreras i omvårdnaden av demenssjuka 

patienter så kan det ge hälsoeffekter som ökar välbefinnandet och främjar interaktionen 

mellan patient och vårdpersonal. Lindblad et al. (2014) menar att vårdpersonal kan stödja de 

dementa patienterna och visa att de har förmågor som kan lockas fram under sång och musik, 

såsom sångminnen, kroppsliga rörelser, positiva känslor och att de kan vara i en förbättrad 

ömsesidig relation med vårdpersonalen. Vårdpersonalen behöver dock stöd av varandra för att 

genomföra musikstunderna och kontinuerlig utbildning i att använda musik och sång i 

omvårdnadsarbetet.  

Även om resultatet visar på musikens goda effekter vid demenssjukdom så finns det trots allt 

en rad utmaningar längs vägen menar Lindblad et al. (2014). Vårdpersonalen är inte anställd 

för sina sångliga förmågor och många anser sig inte heller kunna sjunga. Det kan därför vara 

av betydelse att inkludera en musikterapeut i ett uppbyggnadsskede, för att utbilda och 

handleda vårdpersonal och hur musiken kan implementeras i omvårdnadsarbetet. Vad blir då 

sjuksköterskans roll i förhållande till övrig vårdpersonal om musiken skulle implementeras 

systematiskt i omvårdnaden av demenssjuka? Sjuksköterskans engagemang och stöd kan 

bidra till att musiken förankras i personalgruppen. Planering, struktur och information är flera 

av de faktorer sjuksköterskan måste ta ansvar för.  I sjuksköterskans specifika ansvar ingår 

också att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen för att kritiskt kunna värdera och 

informera om exempelvis effektiva metoder i utförandet av musik i omvårdnaden. Men det är 

också så, att sjuksköterskan själv måste bli medveten om vilka hälsoeffekter musiken kan ha 

och vad dessa skulle kunna påverkas av, för att kunna medvetande göra övrig vårdpersonal. 

De hälsoeffekter som kan främja interaktionen mellan den demente patienten och 

vårdpersonalen är följaktligen beroende av om det finns en helhetssyn på den unike patienten, 

om deras livsvärld tas på allvar, om det etiska kravet blir tillgodosett och om vårdmiljön 

präglas av en god atmosfär. Resultatet visar att musik kan göra skillnad men att den också kan 

påverkas i olika riktningar utifrån vilken hållning vårpersonalen intar i vårdrelationen. I en 

professionell vårdrelation menar Dahlberg och Segesten (2010)  att det krävs professionell 

kunskap liksom större öppenhet från vårdarens sida. Därför präglas det professionella 

vårdandet av reflektion över det som händer i relationen och i vårdandet.  

Även om musiken kan ge positiva och synergistiska effekter för den demenssjuka patienten är 

det ändå på sin plats ställa frågan till sist, varför just musik? Lindblad et al. (2014) menar att 

det finns många andra psykosociala åtgärder som fungerar väl, allt från hundar, dockor, 
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trädgårdsskötsel till att titta på fotboll. Kanske är den viktigaste faktorn den kontakt och 

interaktion som uppstår mellan vårdpersonal och patient i samband med aktiviteten. Samtidigt 

finns det gott om forskning menar Lindblad et al. (2014) som visar hur musiken påverkar 

patienten på olika sätt. Musiken påverkar hjärnan. Musiken påverkar känslolivet. Musik kan 

stimulera upplevelsen av att vara vid liv som människa och därför väl värd att använda för 

patienter inom demenssjukvård.  

Slutsats 

Musik kan skapa hälsoeffekter som främjar välbefinnandet hos den demenssjuke patienten. 

Välbefinnandet kan ta sig uttryck i känslor av välbehag och trivsel, minskad ångest, en 

lugnare miljö där aggression och agitation kan minska och skapa möjlighet till en ökad 

kognitiv förmåga. Musik kan även skapa hälsoeffekter som främjar interaktionen mellan den 

demenssjuke patienten och vårdpersonalens i form av en förbättrad kommunikation och ett 

ökat samspel.  

Denna studie ger en ökad medvetenhet om musikens positiva hälsoeffekter för patienter med 

demenssjukdom. Musikens hälsoeffekter kan också beskrivas som en hälsofrämjande process 

som skapar möjligheter för både den demenssjuke patienten och vårdpersonalen.  Att 

medvetandegöra och lyfta fram musikens effekter för vårdpersonal som arbetar i 

demenssjukvården är även ett sätt att ta ansvar för en god omvårdnad. Inte minst, när orden 

hos patienten inte räcker till att kommunicera med.  

Klinisk betydelse 

För att ta tillvara den enskilde patientens livsberättelse bör vårdpersonal kartlägga deras 

personliga och musikaliska preferenser. Detta för att få fram fakta kring patientens intresse 

och förhållande till musik. Kartläggningen skulle kunna ske genom att ta del utav 

dokumenterade levnadsbeskrivningar och genom att inhämta information från anhöriga. I de 

fall där demenssjukdomen påverkar kommunikationen skulle patienten kunna iakttas under 

det att olika slags musik spelas för att se hur de reagerar.  

Musik kan vara ett verktyg för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet. Genom att implementera 

musik som en metod i omvårdnaden av patienter med demenssjukdom kan både ett ökat 

välbefinnande och en bättre interaktion mellan patient och vårdpersonal befrämjas.  
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Förslag på vidare forskning 

Den kvalitativa forskningen inom området är begränsad och ytterligare forskning behövs om 

sångens påverkan såväl ur ett patientperspektiv som ett sjuksköterskeperspektiv. Ett område 

som även borde belysas är sjuksköterskors behov av kunskap om musikens effekter för att en 

implementering skall kunna ske. Det skulle även vara av intresse att undersöka vad som skulle 

hända i kommunikationen mellan vårdare och patient om musik eller sång infördes 

systematiskt i omvårdnaden.  

Författarnas insatser 

I detta examensarbete har båda författarna varit lika delaktiga under hela arbetsprocessen. 

Genom en öppen dialog har resultat framkommit och diskuterats. Både författarnas åsikter har 

synliggjorts genom hela arbetsprocessen.  
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efter erhållit 
musik i 
jämförelse med 
kontrollgruppen.  

Hög kvalitet.  

Författar
e 

Hammar 
L.M.,  

Emami A., 
Engström 
G., Göttel 
E  

 

Årtal  

2010  

 

Land  

Sverige 

Beskriva hur 
dementa och deras 
vårdgivare 
uttrycker verbal 
och icke-verbal 
kommunikation 
och ögonkontakt 
under 
morgonrutinen att 
klä på sig med och 
utan musikterapi.  

Kvalitativ 
innehållsanal
ys för att 
analysera 
data. 
Observatione
r 
genomfördes 
genom 
videoinspelni
ngar på två 
olika 
vårdhem.  

10 deltagare, 4 män och 
6 kvinnor. Alla 
diagnostiserade med 
demens. 
Inklusionskriterier: 
Vårdgivare med 
erfarenhet av att arbeta 
med demens samt 
känna vårdtagaren.  

Exklusionskriterier: 
inga.  

Musikterapi 
bidrog med 
minskat 
problembeteende 
samt ökad 
interaktion 
mellan 
vårdgivare och 
vårdtagare.  

Hög kvalitet.  



 

Författare 

Guétin S., 
Portet F., 
Picot M.C., 
Pommié C., 
Messaouid 
M., 
Djabelkir 
L., Olsen 
A.L., Cano 
M.M., 
Lecourt E., 
Touchon J.  

 

Årtal  

2009 

 

Land  

Frankrike 

Utvärdera effekten 
av musikterapi på 
ångest och 
depression på 
personer med 
Alzheimer.  

En 
kvantitativ 
kontrollerad 
randomiserad 
studie. 
Behandlingsg
ruppen deltog 
i individuell 
musikterapi 
och 
kontrollgrupp
en deltog i 
lässessioner.  

15 deltagare i 
behandlingsgrupp och 
15 deltagare i 
kontrollgrupp. 
Inklusionskriterier: 
Alzheimer samt en 
MMSE (minimental 
state evaluation) mellan 
12-25 samt Hamilton 
Anxiety scale på minst 
12.  

Signifikanta 
förbättringar i 
ångest och 
depression var 
observerade i 
gruppen som 
erhöll 
musikterapi.  

Hög kvalitet.  

Författare 

Hammar 
L.M., 
Emami A., 
Göttel E., 
Engström 
G. 

 

Årtal  

2010 

 

Land  

Sverige 

Beskriva effekten 
av uttryck för 
känslor och 
resistent beteende 
för omvårdnad 
bland personer 
med demens under 
morgonrutiner 
med eller utan 
musikterapi.  

En 
kvantitativ 
studiedesign 
med åtta 
videoinspelni
ngar som 
observerats.  

Tio deltagare, 4 män 
och 6 kvinnor från två 
olika vårdhem.  

Inspelningarna har 
mätts av två skalor, 
OERS 
(bedömningsskala ang 
känslor) och RTCS 
(Skala som indikerar 
resistens till vård).  

 

Inklusionskriterier: 
personer med demens.  

 

Exklusionskriterier: 
Inga.  

Positiva känslor 
ökade och 
resistent beteende 
minskade 
signifikant under 
musikterapin 
jämfört med 
kontrollgruppen.  

Hög kvalitet.  



 

 

 

 

 

 

Författare 

Hammar 
L.M., 
Emami A., 
Göttel E., 
Engström 
G. 

 

Årtal  

2010  

 

Land  

Sverige 

Beskriva 
vårdgivarens 
upplevelser av att 
vårda personer 
med demens under 
morgonrutiner 
med eller utan 
musikterapeutisk 
omvårdnad.  

Kvalitativ 
innehållsanal
ys användes 
för att 
analysera 
data. Studien 
baserades på 
videoobserva
tioner och 
ljudinspelade 
gruppintervju
er som 
transkriberad
es.  

Datainsamlad från 6 
vårdgivare från två 
boenden som tagit hand 
om tio personer med 
demenssjukdom som 
deltagit i studien.  

Inklusionskriterier: Inga 

Exklusionskriterier:  

Inga  

Resultatet 
beskrevs i två 
huvudteman och 
fyra subteman. 
Resultatet visade 
att musik i 
omvårdnaden kan 
främja 
gemenskapen och 
interaktionen 
mellan 
vårdgivare och 
vårdtagare.  

Hög kvalitet.   

Författare 

Göttel E., 
Brown S., 
Ekman S-L.  

 

Årtal  

2007  

 

Land  

Sverige 

Att undersöka 
känslor och 
stämningar i 
kommunikationen 
mellan vårdgivare 
och personer med 
svår demens under 
morgonrutinerna.  

En kvalitativ 
innehållsanal
ys användes 
för att 
analysera 
data. Studien 
baserades på 
27 
observationer 
och 26 
videoinspelni
ngar. 3 typer 
av 
vårdsessioner 
jämfördes.  

9 vårdtagare deltog i 
studien varav 7 kvinnor 
och 2 män i åldern 80-
90 år. 5 kvinnliga 
vårdpersonal på 
äldreboenden i 20-39 
år.  

Inklusionskriterier: 
Personer med svår 
demens.  

Exklusionskriterier: 
Inga.  

Bakgrundsmusik 
och sång utfört 
av vårdpersonal 
ökade 
kommunikatione
n mellan 
vårdgivare och 
patient samt en 
ökad känsla av 
vitalitet. Positiva 
känslor 
förbättrades och 
aggressivitet 
minskade.  

Hög kvalitet.  



 

 

 

 

 

 


