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Demens är en degenerativ sjukdom som angriper den drabbade personens nervsystem 
på så vis att personen gradvis blir mentalt och socialt handikappad, innan sjukdomen 
slutligen leder till döden. Orsakerna till sjukdomen är ännu okänd, men det finns 
kunskap om hur vården av dessa människor kan bli så lämplig som möjligt. Sämre 
minne, aggressivt beteende och ångest är några av de sätt som sjukdomen yttrar sig på. 
Sjukdomen kan medföra svårigheter för vårdtagaren att fungera självständigt i det 
vardagliga livet, vilket gör att professionell vård ofta behövs. Tidigare studier har 
påvisat att estetik kan spela en viktig roll för att öka livskvaliteten. De specifika 
effekterna av musik är dock mer okända. Studiens syfte var att få kunskap om hur 
musik, ur en estetisk synvinkel, kan påverka en person med demens i omvårdnaden. 
Studien gjordes med en litteraturöversikt där kvalitativa studier analyserades, 
dokumenterades och diskuterades. Resultatet visar att musik hade effekter på 
emotionella, sociala, och fysiska aspekter, samt ökade minnesförmågan och dess 
kapacitet. En syntes gjordes av det sammanställda resultatet för att få en förståelse av 
musikens positiva påverkan på dementa utifrån ett omvårdnadsperspektiv. 
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Dementia is a degenerative disease that affects a person’s nervous system in a way in 
which he or she gradually becomes mentally and socially disabled, and in the end leads 
to death.  Even though the cause of this disease is still unknown, there is enough 
knowledge about the disease to make caring for these patients as sufficient as possible. 
Poor memory, aggressive behavior, and anxiety are the most common symptoms in a 
person with the disease, which makes professional care a necessity. Although previous 
studies have shown that the use of esthetics play an important roll in increasing quality 
of life, the specific effects seem to be more unknown. The purpose of this study was to 
gain knowledge of how music, from an aesthetical point of view, can affect a person 
with dementia in a nurse- caring environment. The study was carried out through a 
review of the literature in which qualitative studies were analyzed, documented, and 
discussed. The findings show that music had most of its effects on emotional, social, 
and physical aspects along with an increase in memory ability and capacity. A synthesis 
of the findings was discussed through a perspective that describes the positive effects of 
music and how it can be assessed in the care of people with dementia.
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INLEDNING 

Att arbeta som sjuksköterska kan vara ett väldigt mångsidigt arbete med skiftande 
arbetsuppgifter. Det finns olika sätt att vårda personer med psykisk och fysisk sjukdom 
beroende på vad det är som personen har drabbats av. Demenssjukdomar är sjukdomar 
som kan kräva ett brett kunskapsområde när det gäller omvårdnad. Ett intresse för 
musik och hur musiken kan påverka människor finns hos författarna till denna studie. På 
grund av detta intresse finns även en vilja till att vidga kunskapen om hur musik kan 
påverka personer som lider av demens. 
 

BAKGRUND 

Demens 
Ordet demens kommer från det latinska språket och betyder utan själ. 
Demenssjukdomen innebär en sjuklig störning av intellektuella funktioner. Minnet och 
det logiska tänkandet blir försämrat och personlighetsstörningar kan tillstöta. Även 
emotionella störningar kan förekomma hos den som drabbas. Demenssjukdomar är 
sjukdomar som försämrar tillståndet hos den drabbade kontinuerligt och som ger 
psykiska och sociala handikapp, innan de leder till döden. Sjukdomarna hänger inte 
samman med åldersförändringar i nervsystemet (Larsson & Rundgren, 2003). 
 
Det är vanligt att man delar in demenssjukdomarna i tre grupper. Dessa tre grupper är 
primärdegenerativa demenssjukdomar, vaskulära demenssjukdomar och sekundära 

demenssjukdomar. Till gruppen primärdegenerativa demenssjukdomar hör Alzheimers 
sjukdom, frontallobsdemens (Picks sjukdom), samt Huntingtons sjukdom. Denna grupp 
av demenssjukdomar beror på sjukdomsprocesser i hjärnvävnaden som är av okänd 
orsak. Vaskulära demenssjukdomar orsakas av skador i kärlen i hjärnan till följd av till 
exempel en hjärninfarkt eller en hjärnblödning. De sekundära demenssjukdomarna är 
sekundära hjärnskador till somatisk sjukdom som kan vara orsakade av till exempel 
B12-brist eller av alkoholskada (Larsson & Rundgren, 2003). 
 
Demenssjukdom kan också kallas en minnessjukdom och det finns ungefär 70 olika 
diagnoser. Alzheimers sjukdom är den vanligaste diagnosen, men det kan också finnas 
flera olika demensdiagnoser hos en och samma person. Orsaken till att hjärnan blir 
påverkad vid demenssjukdom är att det bildas plack i hjärncellerna. Det är dock oklart 
vad som orsakar placken. Den som är drabbad av demens visar ofta ett beteende som 
omgivningen inte är van vid och denna minnessjukdom ska inte förväxlas med glömska 
(Alzheimerfonden, 2008).  
 
I litteraturen beskrivs det att strukturerade aktiviteter kan förbättra den dementes 
tillstånd genom ett professionellt bemötande och ett aktivt omhändertagande. Den 
drabbade kan ha svårt att planera och strukturera sin tillvaro och är därför i behov av 
meningsfulla aktiviteter, mänsklig kontakt, samt tillgång och vägledning till vila för att 
han eller hon ska trivas. Får personen inte tillräckligt med stimulans blir resultatet ofta 
olika typer av beteendestörningar med inslag av aggressivitet, ångest och oro. Lika 
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viktigt som det är att aktivera personen med demens, är det lika viktigt att inte 
överstimulera och att under dagen ge möjlighet till lugn och eftertanke (Marcusson, 
Blennow, Skoog & Wallin, 1997). 
 
I den demensdrabbade personens liv kan det finnas minnen som både innefattar glädje 
och tragedier. För att få en mer äkta relation mellan vårdgivare och vårdtagare bör det 
delas och utvecklas historier ur livet som både handlar om glada och sorgliga minnen. 
För att detta ska fungera på ett bra sätt krävs det även att vårdpersonalen har en god 
relation till den dementes anhöriga. En ökad förståelse för den dementes historia hjälper 
vårdpersonalen att möta och närma sig den demente. Detta kan i sin tur leda till att den 
dementes aggression minskar (Egan, et.al., 2007).  
 
Aggressiva beteenden hos dementa personer kan ta sig till uttryck genom att de biter, 
spottar, sparkar, slår och knuffar. Detta kan bli både farligt och ansträngande för 
vårdpersonalen. Genom att personalen får en ökad förståelse för personens liv och 
tidigare erfarenheter kan dessa beteenden bemötas på ett mer tillfredställande sätt. 
Anhöriga till den demente personen kan hjälpa vårdgivarna att få en bild av den 
dementes tidigare liv och detta kan ge klarhet i varför vissa beteenden finns (Egan, 
et.al., 2007). 
 
Det är dock inte alltid lätt att bemöta personer med demens, då det kanske inte förstår 
vilka vårdpersonalen är och varför de finns till, samt att vårdtagarna utagerar känslor av 
aggression, ilska, förtvivlan och vanmakt. Dessa känslor måste mötas med förståelse 
och respekt (Abrahamsson, 2003). Det är därmed inte alltid lätt att förstå den dementes 
vilja och behov, vilket kan medföra uppenbara problem för vårdpersonalen, då de kan 
hamna i konflikter med vårdtagaren. Det är då viktigt att försöka ta hand om personen 
utifrån ett friskt perspektiv, det vill säga ”att må bra”. I omvårdnadsarbetet med 
personer som lider av demens krävs det grundläggande kunskaper om sjukdomen, vilket 
vårdpersonal i många fall kan sakna (Marcusson, et.al., 1997). 
 

Vårdande och Hälsa 
Arbete inom omsorg och omvårdnad tar hänsyn till mänskliga värden och behov och 
inte bara till de praktiska arbetsuppgifterna. Denna hänsyn innebär bland annat att 
vårdtagarens känslor och åsikter står i centrum. För att kunna arbeta utifrån detta är det 
viktigt att arbetet utförs genom ett helhetsperspektiv, vilket är det centrala begreppet 
inom Hälso- och sjukvårdslagen. Det ökar förståelsen för den enskilde individen, 
personens roll och handlingar (Abrahamsson, 2003). 
 

”Målet för hälso- och sjukvårdslagen är en god hälsa och en vård på lika villkor för 

hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för 

den enskilda människans värdighet. Den som har största behovet av hälso- och sjukvård 

skall ges företräde till vården” (Socialstyrelsen, 2008). 
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Hälsa är ett begrepp som kan tolkas ur olika perspektiv. Katie Eriksson utgår i sin teori 
utifrån ett hälsobegrepp som innebär att hälsa är ett integrerat tillstånd av välbefinnande, 
sundhet och friskhet, men att det inte nödvändigtvis behöver vara i frånvaro av 
sjukdom. Denna definition omfattar människans alla sidor. Eriksson (1989), menar att 
personen har en högre grad av hälsa ju mer han eller hon klarar av att utnyttja sin 
potential, och eller sina möjligheter. Att uppleva ett välbefinnande innebär att personen 
kan leva ett meningsfullt liv trots sjukdom, då en person bara är så sjuk eller frisk som 
han eller hon känner sig (a a ).  

Omvårdnadsteoretisk ram 

Hälsa är tro, hopp och kärlek. Tron innebär hälsans grundsubstans, hoppet ger riktning 
och kärleken ger hälsans form (Eriksson, 1989). Ursprungligen är vårdandet ett naturligt 
mänskligt beteende. Det innefattar begreppen ansning, lekande och lärande, som i olika 
former kan skapa tillit, tillfredsställelse och välbehag. Det ger därmed en känsla av att 
utvecklas, som i syfte är att upprätthålla eller förändra hälsoprocesserna. Känslan av 
tillfredsställelse och välbehag kan uttryckas i upplevelse av tro, hopp och kärlek, som är 
vårdandets kärna (Eriksson, 1986). 
 
Lekande är det naturliga beteendemönstret hos människor, vilket är viktigt i den 
naturliga och professionella vården. Det innebär att i leken visar människan, genom sina 
önskningar, den han eller hon skulle vilja vara, samt att leken ger en stund till vila och 
möjlighet till ny energi. En möjlighet till lek är ett uttryck för hälsa (Eriksson, 1986). 
 

Lärande innebär en ständig förändring och utveckling och utgör en av 
grunddimensionerna i livet. Det sägs att människan bara utnyttjar en liten del av sin 
kapacitet i sitt lärande. Målet för den enskilda människan bygger på självförverkligande. 
Ett sätt att utveckla sitt lärande sker genom interaktiva processer mellan sig själv och 
andra (a a). 
 

Ansande är ett sätt att bekräfta en annans persons existens och är den mest 
grundläggande formen i vårdandet som kännetecknas av värme, beröring och närhet. 
Det generella syftet är att kroppsligt välbehag, samt fulländad njutning och 
tillfredssällelse ska utgöra en meningsfull källa för växt och utveckling. Ansningen är 
kravlös och det ger människan upplevelsen av att de accepteras och älskas för den de är. 
Detta ger en bekräftelse på personlig individualitet och integritet (a a). 
 
Det som särpräglar människor är att alla har en unik livshistoria. Alla har levt ett eget 
liv med erfarenheter som har gjort oss till den vi är. Dessa erfarenheter har på gott och 
ont påverkat och format oss. Denna livshistoria är bland det viktigaste en människa har 
med sig på äldre dagar. Vi vårdandet av människor, måste respekt ges, då alla har en 
egen livshistoria och att det bortom alla funktionsförluster finns en hel människa med 
längtan, drömmar och hopp. Att respektera människans värdighet handlar om att 
bekräfta vårdtagaren som en unik person (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 
2005). 



4  
 
 

 

Estetik 
Estetik är en gammal vetenskap och kommer från det grekiska ordet för förnimmelse, 
vilket innebär förmågan att kunna uppfatta sinnesintryck. En estetisk kunskapsform 
utgör en naturlig del i vårdandets konst. Den skapar sammanhang och mening då 
teoretiska och personliga kunskaper om omvårdnad ska integreras i den praktiska 
vårdverkligheten (Wikström, 2003).  
 
Estetiken fungerar också som förberedelse för att på bästa sätt stödja och förstå 
patienten och dennes uppfattning av hälsa, sjukdom, lidande och död. Målet inom 
vården är omvårdnad som är utformad utifrån patientens behov och med en helhetssyn 
på människan. Estetik skapar både stimulans och glädje i mötet mellan vårdgivare och 
vårdtagare. När ett estetiskt förhållningssätt tillämpas ger det ökad medvetenhet om 
människans subjektiva upplevelser och om det unika i varje individuell vårdhandling 
(a a). 
 
En av flera möjliga metoder för att växa in i det estetiska förhållningssättet kan vara 
genom musik, poesi eller konstbilder. Sinnena som informationsorgan utvecklas genom 
olika uttrycksformer när det gäller estetik. Det estetiska synsättet har sin grund i 
subjektiva upplevelser, men därmed inte sagt att det är omöjligt att nå kunskap inom 
ämnet. Bilder, musik, dans och poesi ska inte uppfattas som isolerade aktiviteter i 
vårdmiljön, utan bör betraktas som viktiga delar för att få en helhet. Det finns ett behov 
av en vårdmiljö som tillåter vårdtagare och vårdgivare att låta kreativiteten och fantasin 
flöda fritt. Vårdgivarens attityder är avgörande för att estetiska uttrycksformer i 
omvårdnadsarbetet ska fungera. Det är viktigt att inte glömma av att lek och förströelse, 
som vårdtagaren är delaktig i för sitt eget nöjes skull, utan tanke på resultat, bidrar till 
välbefinnande och hälsa. Estetiken och dess uttrycksformer är viktiga och väsentliga 
företeelser i vården för att vårdtagarens behov av estetiska upplevelser ska kunna 
tillfredsställas. En estetisk miljö kan innebära en miljö som skapar harmoni och balans, 
samt att det finns tillgång till musik. Vid tillfällen då estetiska kunskaper integreras i 
omvårdnadshandlingar skapas en struktur som visar klarhet och sammansatthet (a a).  
 
Genom dessa estetiska uttrycksformer får individen möjlighet till att träda in i lekens 
värld. Det kan handla om att gå på bio, teater eller att se en konstutställning. I leken 
finns hängivelsen och självförglömmelsen. Där finns också en närvaro och leken 
erbjuder även människan en plats där krafterna kan återhämtas. Genom att vårdtagaren 
erbjuds omväxling och förnyelse med hjälp av olika former av lek kan denna person få 
chansen att känna sig bättre till mods. Vårdtagaren måste erbjudas hjälp till att prova 
något nytt, utan att den röda tråden mists i livet. Det kan innebära att göra något man 
inte gjort förut och genom leken kan erfarenheter utvecklas inom varje individ (a a).   
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Musik 
Musik ingår i våra liv och påverkar oss redan innan vi föds. Musikens påverkan på 
människan kan formuleras som funktioner som berör emotionella, perceptiva och 
kognitiva funktioner. Musiken har med andra ord inverkan på medvetenhet, 
minnesfunktioner och känsloliv. Även andra sinnen, förutom hörseln, aktiveras när vi 
lyssnar på musik. Ljud är vibrationer som inte endast fångas upp av örat, eftersom 
känsloreceptorer finns över hela kroppsytan. Taktil uppfattningsförmåga finns i 
musikupplevelsen. Även det kinestetiska sinnet är engagerat när vi lyssnar på musik, 
vilket innebär både medvetna och omedvetna motoriska rörelser. Ett exempel är att 
taktfast börja stampa med en fot, eller att börja röra ett finger till musiken (Wikström, 
2003).  
 
Olika typer av musik väcker olika känslor beroende på vem det är som lyssnar. I vården 
måste det inses att alla individer har olika minnen och att det finns olika musikstilar. Det 
bör därmed finnas tillgång till ett brett utbud av musik. Musik som får människan att 
reagera behövs. När den spelas och sjungs tillsammans upplevs inte enbart musiken i 
sig, utan också en social gemenskap människorna emellan. Den kan även medverka till 
att sätta ord på tankar och känslor (a a).  
 
Musiken har även sin givna plats i vården, då den kan lindra oro och ängslan hos 
vårdtagaren. Det är fastställt att musiken ger positiva effekter på psykiskt välbefinnande 
och på den fysiska hälsan. Vid stunder då det lyssnas på musik kan det dyka upp 
minnesbilder och därmed aktiveras en kognitiv process. Denna process innebär att 
musiken kan väcka känslor som upplevts vid ett tidigare tillfälle då samma musik 
förekom. Musik är även en form av kommunikation och det är av stor vikt att musikens 
användningsområde utvecklas. Vårdgivare och vårdtagare bör ges möjlighet till att med 
olika musikslag berika det inre livet och att bidra till en omgivning som är stimulerande 
(a a).  
 

Problemformulering 
Författarna till studien har fått uppfattningen om att musikens påverkan på dementa 
personer kan vara okänd, vilket gör att det kan råda tvivel om hur stor betydelse 
musiken kan ha i omvårdnaden av dessa personer. 
 
Denna studie vill belysa hur musik som en meningsfull aktivitet i omvårdnaden kan 
påverka demenssjuka personer. Har musiken en positiv påverkan på demenssjuka 
personer och hur kan detta i sig påverka tillvaron för vårdtagare och vårdgivare?  

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa musikens betydelse i omvårdnaden av demenssjuka 
personer. 
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METOD 

Studien är en litteraturstudie där information sökts i vetenskapliga artiklar. Ett motiv till 
att göra en litteraturöversikt kan vara att man vill skapa en överblick av ett avgränsat 
område. Med en sådan översikt kan kunskapsläget inom ett visst ämne kartläggas, samt 
ses som ett strukturerat arbetssätt för att skapa en bild över ett valt område. Översikten 
baseras på ett systematiskt val av texter inom ett begränsat område. Den valda 
litteraturen analyseras och kvalitetsgranskas, vilket sedan resulterar i en översikt som 
beskriver forskningsområdet (Friberg, 2006).  
 
Utgångspunkten för denna studie är framförallt ur en kvalitativ vetenskapssyn, vilket 
innebär att artiklarna som sökts syftar på att försöka få förståelse och kunskap om 
musikens påverkan ur ett vårdsammanhang som är centrerat på patientens situation. En 
fördjupning av det valda ämnet utförs, vilket sedan kan användas som beredskap i 
omvårdnaden av dementa (a a).  
 
Enligt Friberg (2006), är det möjligt att med kvantitativa studier göra mätningar och 
jämförelser i det aktuella ämnet för att fastställa resultaten. Då artiklar som gjort studier 
med en kvantitativ vetenskapssyn har hittats, har de granskats för att eventuellt finna 
inslag av kvalitativa resultat. Om dessa inslag funnits har de då använts som ytterligare 
belägg för forskningsresultat inom ämnesområdet. Kvantitativa studier har därmed inte 
uteslutits då risken kan finnas att värdefulla forskningsresultat inom ämnet förbises. De 
användes dock inte för att göra jämförelser.  
 
I de valda artiklarnas studier har olika ord i det engelska språket använts för att beskriva 
personer med demenssjukdomen. Ord som användes i artiklarna var till exempel 
patient. I denna studies resultat har andra ord använts, med tanke på att ordet patient 
inte är ett lika vedertaget begrepp i svenskan, såsom i det engelska språket, framförallt 
gällande personer som bor på särskilt boende. Ord som till exempel den demente eller 
vårdtagaren har istället använts. Även vårdpersonal beskrivs ibland med andra ord som 
till exempel vårdgivare eller vårdare. 

Datainsamling/Urval 
Forskningsresultat inom ämnet valdes i första hand att sökas i studier som var utförda år 
2000-2008. Då det även fanns intressanta artiklar som var publicerade före år 2000, 
granskades även dessa och användes i denna studie. Artiklarna granskades genom att de 
lästes igenom noggrant för att se om det fanns samhörigheter med senare 
forskningsresultat. Anledningen till att äldre studier valdes var på grund av att de kunde 
uppfylla studiens syfte.  

Inklusion/exklusionskriterier 

Genom att inkludera och exkludera artiklar som hittats avgränsas omfattningen av 
ämnesområdet (Friberg, 2006). Artiklarna som valdes var empiriska, det vill säga att en 
studie har utförts. Anledningen till att vissa artiklar valdes bort efter artikelsökningen 
var på grund av att de inte var empiriska, då de istället var litteraturöversikter eller inte 
var vetenskapligt publicerade.  
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Artiklarna som valdes ut hade inklusionskriteriet att de i huvudsak skulle handla om 
musik och dess påverkan på personer med en demenssjukdom utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv. Demenssjukdomarna i artiklarna behövde inte vara 
specificerade till någon speciell typ av demens, utan kunde gälla olika typer av demens 
såsom till exempel Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. Det behövde därmed inte 
vara specificerat någon speciell form av vård eller speciellt tillfälle då musik förekom. 
Detta gjordes på grund av att författarna ansåg att det skulle kunna vara en risk för att 
missa intressanta artiklar och att det inte heller ansågs vara av stor betydelse vilken typ 
av demens det rörde sig om.  

Sökord 

Databaserna Cinhal, Medline, samt Elin har använts för att finna artiklar inom det valda 
ämnet. Orden dementia, music, dancing, song, social, care, samt nurse har bland annat 
använts som sökord för att finna artiklar som är väsentliga för ämnet. Sökningar gjordes 
även i de valda artiklarnas referenslistor för att komplettera sökningen. Alla titlar som 
hittats i referenslistorna innehöll inte ordet musik eller liknade ord som använts i 
artikelsökningen. Tabellen nedan anger de fjorton artiklar som använts i resultatet. 
Tabellen redogör även för titeln på artikeln och ger en kort sammanfattning av artikelns 
övergripande innehåll. Artiklarna är angivna i bokstavsordning efter författarnas namn. 

       Tabell 1: Översikt över valda artiklar. 

Titel Artikelns innehåll 

Gerdner, L.A. (2005). Use of Individualized 
Music by Trained Staff and Family. 
Journal of Gerontological Nursing. Volym 
7(6), 22-33. 

Användning av individuellt anpassad musik i 
omvårdnaden av dementa, samt dess påverkan. 

Götell, E., Brown, S., & Ekman, S.L. (2000). 
Caregiver-assisted music events in 
psychogeriatric care. Journal of Psychiatric 
and Mental Health Nursing Vol 7, 119-125. 

Vikten av social interaktion mellan patienter och 
vårdgivare vid musikaliska aktiviteter. 

Holthe, T., Thorsen, K., & Josephsson, S. 
(2007). Occupational patterns of people with 
dementia in residential care: An ethnographic 
study. Scandinavian Journal of Occupational 
Therapy, 14, 96-107. 

Dagliga aktiviteter och dess betydelse för personer med 
demens. 

Lepp, M., Ringsberg, K.C., Holm, A-K., & 
Sellersjo, G. (2003). Dementia - Involving 
patients and their caregivers in a drama 
programme: the caregiver’s experiences. 
Journal of Clinical Nursing, 12: 873-881. 

Personalens upplevelser av dramaprogram tillsammans 
med dementa. 
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        Tabell 1: Översikt av valda artiklar. Fortsättning från föregående sida. 

Titel Artikelns innehåll 
Norberg, A., Melin, E., & Asplund, K. (2003). 
Reactions to music touch and object 
presentation in the final stage of dementia: an 
exploratory study. International Journal of 
Nursing Studies, 40, 473-479. 
 
 

Effekten av musik, beröring och olika 
objektpresentationer hos personer i det senare stadiet av 
sin demenssjukdom. 

Palo-Bengtsson, L., & Ekman, S-L. (1997). 
Social dancing in the care of persons with 
dementia in a nursing home setting: A 
phenomenological study. Scholarly Inquiry 
for Nursing Practice: An International Journal 
 
 

Dansaktiviteter för vårdtagare och vårdpersonal på ett 
äldreboende 

Palo-Bengtsson, L., Winblad, B., & Ekman, 
S-L. (1998). Social dancing: a way to support 
intellectual, emotional and motor functions in 
persons with dementia. Journal of Psychiatric 
and Mental Health Nursing, 5, 545-554. 
 
 

Användning av dansaktiviteter för att se hur det 
påverkar motoriska, emotionella och psykiska 
funktioner hos dementa. 

Palo-Bengtsson, L., & Ekman, S-L. (2000). 
Dance events as a caregiver intervention for 
persons with dementia. Nursing Inquiry 7: 
156-165. 
 
 

Personalens upplevelser av dansevenemang 
tillsammans med dementa. 

Palo-Bengtsson, L., & Ekman, S-L. (2002). 
Emotional response to social dancing and 
walks in persons with dementia. American 
Journal of Alzheimer’s Disease and Other 
Dementias, 7(3), 149-153. 
 
 

Emotionell betydelse för dementa personer vid dans 
och promenader. En studie utifrån vårdtagarens 
perspektiv. 

Phinney, A., Chaudhury, H., & O’Connor, 
L.D. (2007). Doing as much as I can do: The 
meaning of activity for people with dementia. 
Aging & Mental Health, 11(4), 384-393. 
 
 

Betydelsen och innebörden av meningsfull aktivitet för 
personer som lider av demens. 

Ragneskog, H., & Kihlgren, M. (1997). Music 
and Other Strategies to Improve the Care of 
Agitated Patients with Dementia. 
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 11, 
176-182. 
 
 

Användning av musik och andra omvårdnadsredskap 
för att minska agitation hos personer med demens. 
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        Tabell 1: Översikt av valda artiklar. Fortsättning från föregående sida. 

Titel  Artikelns innehåll 
Ragneskog, H., Asplund, K., Kihlgren, M., & 
Norberg, A. (2001). Individualized music 
played for agitated patients with dementia: 
Analysis of video-recorded sessions. 
International Journal of Nursing Practice, 7, 
146-155. 
 
 

Effekten av individualiserad musik för personer med 
demens ur ett omvårdnadsperspektiv: Videoinspelade 
observationer. 

Sherratt, K., Thornton, A., & Hatton, C. 
(2004). Emotional and behavioural responses 
to music in people with dementia: an 
observational study. Aging & Mental Health 
8(3): 233-241. 
 
 

Skillnader i påverkan av inspelad musik, ingen musik 
eller livemusik, hos patienter med demens. 

Suzuki, M., Kanamori, M., Watanabe, M., 
Nagasawa, S., Kojima, E., Ooshiro, H., & 
Nakahara, D. (2004). Behavioral and 
endocrinological evaluation of music therapy 
for elderly patients with dementia. Nursing 
and Health Sciences, 6, 11-18. 
 

Musikens påverkan på beteende och endokrinologiska 
faktorer hos personer med demens. 

Dataanalys 

Hermeneutik  

Studien har analyserat artiklarna utifrån ett kvalitativt angreppssätt, liknande den 
hermeneutiska metoden. En hermeneutisk metod innebär att det är av stor vikt att 
helheten belyses. Hermeneutik är ett samlingsbegrepp för olika tanketraditioner. 
Hermeneutiken är en filosofi som studerar tolkning av texter och förståelse. Att 
analysera utifrån ett hermeneutiskt synsätt innebär att en beskrivande och reflektiv syn 
hålls till undersökningsmaterialet. Denna metod handlar om hur helheten och dess delar 
förhåller sig till varandra. Detta förhållande ska sedan skapa en förståelse för innehållet. 
För att förstå en del måste man förstå helheten och delarnas betydelse blir beroende av 
helheten. Grunderna för forskning är att den som forskar utgår ifrån sin förförståelse, 
tidigare kunskap och erfarenheter. För att göra en lämplig tolkning av innehållet måste 
utgångspunkten vara både utifrån ett helhetsperspektiv och utifrån de delar som skapar 
helheten, för att kunna se ämnet i ett större sammanhang. Hermeneutik handlar om att 
skapa förståelse och mening på en beskrivande nivå (Olsson & Sörensen, 2001).  
 
Denna studie har inspirerats av ett hermeneutiskt synsätt och har analyserat de valda 
artiklarnas innehåll genom noggrann läsning av artiklarna och dess resultat. Detta har 
givit en övergripande förståelse för resultatens helhet och efter fler genomläsningar blev 
delar såsom psykiska, fysiska, emotionella och kognitiva aspekter av resultaten 
framträdande. Med dessa delar skapades en helhet som handlade om musikens påverkan 
i omvårdnaden. Genom att artiklarna lästes igenom flera gånger ökade förståelsen för 
ämnet och en bild av forskningen och dess effekter erhölls.  
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Etiska Aspekter 
Informationskravet är ett av de huvudkrav som finns för forskning. Forskare ska 
informera uppgiftslämnare och deltagare om deras uppgift i studien och vilka villkor 
som gäller. Studiens syfte ska vara klart beskrivet, samt hur studien i stora drag kommer 
att genomföras. Det ska tydligt framgå att deltagandet är frivilligt och att de uppgifter 
som inhämtas endast kommer att användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). 
Denna studie har beaktat hur de valda artiklarnas författare har gått tillväga när de har 
valt ut deltagare till studierna. Hänsyn har i huvudsak tagits till att studierna har gått 
tillväga på ett riktigt sätt när det gäller urval och information till deltagarna.  
 
Av de artiklar som valts tas hänsyn i möjligaste mån till etiska ställningstaganden. I en 
del av de valda artiklarna har det inte tydligt framkommit några etiska 
ställningstaganden. Dock har författarna till de valda artiklarnas studier tydligt beskrivit 
tillvägagångssätt och urval av deltagare, samt att deltagandet i studien varit frivilligt.  
 
Det finns grundläggande principer angående etik som gäller i alla relationer med 
människor. En av dessa principer är godhetsprincipen. Sammanfattningsvis innebär 
denna princip att var och en ska sträva efter att göra gott och även förebygga eller 
förhindra skada. Detta kan göras genom att så effektivt och tillförlitligt som möjligt 
komma fram till ny och betydelsefull kunskap som kan förbättra omvårdnad (Olsson & 
Sörensen, 2001). Med detta ska det klargöras att resultaten i de granskade och använda 
artiklarna inte är förvrängda utan bara tolkade direkt ifrån det som studierna har påvisat. 
Eftersom artiklarna omfattar studier av människor anses det att det vore kränkande för 
vårdtagarna om detta resultat inte är så sanningsenligt som möjligt. För den skull 
förekommer ingen manipulation av resultatet.  
 
Autonomi utgår ifrån att människan har rätt att välja vad som är bäst för sig själv utifrån 
sina egna resurser (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Med detta bildas 
autonomiprincipen inom hälso- och sjukvården. Principens ideal är att alla vårdtagare 
har rättighet till att ta beslut om egna val med full kunskap och utan inflytande av andra 
personers intressen. Har inte vårdtagaren förmågan att ta egna beslut kan ett 
vikarierande samtycke användas av till exempel vårdgivare eller närstående. Oavsett 
ställningstaganden till besluten ska vårdtagaren alltid tillfrågas först (Malmsten, 2001). 
 
Vid undersökningar av personer med hjärnskada som påverkar deras egna 
initiativtagande och omdöme, kan det bli integritetskränkande om författarna, endast 
med dem, diskuterar studien. Helsingforsdeklarationen (2007), har som etisk princip att 
när den fysiska och eller psykiska förmågan är nedsatt hos en person krävs det tillåtelse 
av ansvarig anhörig för att kunna genomföra studien. Till stor del har de studier som 
använts tagit hänsyn till att den demente inte alltid kan föra sin talan och därför har 
anhöriga, samt vårdpersonal tillfrågats och eller informerats för att minska risken för 
kränkning av den dementes integritet.  
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RESULTAT 

Denna studie har två huvudteman som är individuellt anpassad musik och gruppmusik. 
Utifrån dessa beskrivs hur personer med demenssjukdom, ur ett omvårdnadsperspektiv, 
påverkas av musiken. Studiernas resultat skapar underteman, såsom påverkan på 
emotionella, sociala, fysiska och kognitiva aspekter, samt minnet. 
 
Användning av musik i omvårdnaden kan utspela sig i olika former, såsom olika 
evenemang och terapi. Dessa tillfällen kan ske både på regelbunden och på 
oregelbunden basis (Götell, Brown & Ekman, 2000). 
Med individuellt anpassad musik menas musik som är anpassad efter individens 
musikpreferens, det vill säga efter eget tycke och smak. Meningen med detta är att se 
hur individen i sig påverkas av musiken som valts. Gruppmusik innefattar aktiviteter 
som görs i grupp, med inslag av musik. Denna grupp kan bestå av till exempel 
vårdtagare, vårdgivare och anhöriga. Aktiviteterna kan vara bland annat dans, drama 
och sång i olika former.  

 
                   Tabell 2: Huvudteman och dess underteman 

Individuellt anpassad 
musik 

Gruppmusik 

• Emotionellt 
• Socialt 

 

• Emotionellt 
• Socialt 
• Kognitivt/Minne 
• Fysiskt 

 

Individuellt anpassad musik 
Musikterapi har som syfte att försöka skapa förändringar i fysiska, emotionella och 
beteendemässiga tillstånd och anses vara potentiellt användbar för alla individer som 
upplever hälsoproblem relaterade till stress och cirkulatoriska sjukdomar. Terapin har 
visat sig vara stressreducerande och ger en ökad språk- och talförmåga (Suzuki, et.al., 
2004). 
 
Ragneskog, Asplund, Kihlgren och Norberg (2001), menar att individuellt anpassad 
musik kan vara ett sätt att minska agitation och skapa lugn hos personer som lider av 
demens. Den dementes musikpreferens bör i första hand tillfrågas, även om det ibland 
kan vara svårt att veta vad den dementes preferenser är, då brister kan finnas i 
kommunikationen. Vårdpersonal och anhöriga kan tillfrågas, då de möjligtvis har 
vetskap om vad personen tyckt om för musik tidigare i livet, men det ska dock inte tas 
för givet att personen har samma musikpreferenser som han eller hon haft innan 
demenssjukdomen. Studien använde videoinspelningar av dementa personer för att se 
hur individuellt anpassad musik påverkar dem. Vid inspelningarna fick majoriteten 
lyssna till musiken enskilt för att inte störa de övriga som fanns på boendet. Några av de 



12  
 
 

personer som studerades hade sedan tidigare visat beteenden såsom irritabilitet, 
agitation, rastlöshet och ångest. Musiken visade sig ha någon form av effekt på alla 
individer, även om graden av denna effekt var mer eller mindre. Generellt sett kunde det 
påvisas att de dementa blev lugnare och att agitationen minskade. Även om effekten i 
vissa fall påvisades som liten, ska det dock framhållas att individerna upplevde 
tillfredsställelse av musiken. Exempel på tillfredsställelse var att de antingen sjöng med 
till musiken eller att de blev tysta, när de i vanliga fall skrek, grät eller gjorde annat 
väsen såsom att banka på borden. Ansiktsuttrycken var mer avslappnade och neutrala. 
De som påverkades minst av musiken i studien var också de som var mest påverkade av 
sin demenssjukdom (Ragneskog, Asplund, Kihlgren & Norberg, 2001).  
 

Emotionellt 

Det visar sig att personer med demens kan påverkas av musik, även om de inte aktivt 
kan medverka i aktiviteten. I en studie av Norberg, Melin och Asplund (2003), användes 
musikstimulans på en kvinna som drabbats hårt av sin demenssjukdom. Kvinnan led av 
muskelrigiditet, spasmer och hade förlorat förmågan att tala. Kvinnan kommunicerade 
dock med blinkningar. Anhöriga tillfrågades angående kvinnans musikpreferens och 
låtar valdes ut därefter. Hörlurar gavs till kvinnan för att nå optimal effekt. Vid 
musikspelningen visade det sig att kvinnan blinkande mindre med ögonen, ökade på 
munrörelser och hon lyfte ofta huvudet från kudden. Det visade sig även ha fysiologiska 
effekter då pulsen ökade och andningsfrekvensen minskade. Efter att ha lyssnat på 
musiken talade kvinnan, överraskande nog, vid ett tillfälle. Det gick inte att påvisa om 
eller hur emotionell kvalitet uppnåddes, men det kunde dock konstateras att musiken 
hade en positiv påverkan på den dementa kvinnan (a a). 
 
Agitation och ångest hos dementa personer kan ibland uttryckas i form av skrik. 
Bekräftelse på att musik har påverkan på agitation och ångest är att symtomen på detta 
minskar, eller eventuellt försvinner helt, under tiden som personerna lyssnar på 
musiken. Personerna utstrålar ett lugn, genom att de blundar och slutar skrika, vilket 
uppfattas som njutning i sammanhanget. Symtomen kan möjligen återkomma direkt 
efter att musiken slutar spelas, då den demente försöker att uttrycka viljan att fortsätta 
lyssnandet. Det kan emellertid förekomma att dementa personer utagerar mer eller lika 
mycket med agitation, irritabilitet och ångest, som innan användning av musikterapi. 
Detta kan bero på att musiken inte tilltalar dem på ett positivt sätt. Exempel på detta kan 
vara att personens musikpreferens inte stämmer överens med den musik som spelats 
eller att volymen är för hög, vilket upplevs som störande (Ragneskog, Asplund, 
Kihlgren & Norberg, 2001). 
 
Suzuki, et.al., (2004), beskriver hur en man, som var drabbad av demens, blev så 
känslomässigt berörd av musiken att han beteendemässigt ändrade sig från att vara 
aggressiv och agiterad till att vara lugn och glad. Samarbetet med personalen blev bättre 
i den mån att de kunde ge den vård som mannen var i behov av utan strid.  Mannen 
pratade mer och hade ofta önskemål om fler låtar.  
 
Även anhöriga till den dementa uttrycker att musiken har positiva effekter. De påstår att 
vårdtagarna verkar bli mer klara och adekvata när de lyssnar på musik som tilltalar dem. 
Det upplevs som trevligt för den dementa att lyssna på musik och möjligtvis minskar 
det även fokus på obehagliga tankar och känslor (Gerdner, 2005). 
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Socialt 

Det finns personer med demens som slutat tala och reagera, men som kan stimuleras av 
musikterapi på olika sätt. Det har bevisats att personer som uppfattats som näst intill 
apatiska till sin omgivning har börjat interagera med vårdpersonal och andra personer, 
genom tal och ansiktsuttryck, i form av leenden och skratt (Suzuki, et.al., 2004). 
 
Det är vanligt att tillvaron hos de dementa består av konfusion och ångest, då de inte 
alltid är orienterade till tid och rum, vilket i sig påverkar deras beteende. Det visar sig 
vid tillfällen då den demente vandrar omkring på sitt boende och försöker rymma 
därifrån. På grund av bristande samarbete mellan vårdgivaren och den demente, som 
orsakas av bristande kommunikation, framkallas en obalans. Musik kan då skapa en 
trygghet och den dementa upplever lugn o ro, samt att han eller hon slutar att försöka att 
ta sig därifrån (Gerdner, 2005).  I en studie av Ragneskog och Kihlgren (1997), visar det 
sig att om en dement person känner lugn, till exempel när han eller hon spelar piano, 
sprids även den känslan till övriga dementa i hans eller hennes omgivning.  
 
Relationen mellan den dementa och de anhöriga blir påverkad av demenssjukdomen, då 
personen som drabbats kan bli personlighetsförändrad. På grund av förändringen kan 
det vara svårt för närstående att kommunicera med den dementa, då han eller hon är 
desorienterad. Musiken har en betydelsefull effekt, då vårdtagaren blir lugnare och fri 
från sin ångest, samt får en förbättrad orientering till tid och rum. Den fysiska och 
psykiska närvaron med de närstående blir bättre, vilket speglar sig i form av rofylldhet. 
Uppmärksamheten riktas till musiken, samt till de närstående och interaktionen mellan 
varandra här och nu. Individuellt anpassad musik kan dessutom skapa en bättre 
interaktion vårdtagarna emellan. I studien beskrevs ett fall där en dement kvinna hade 
blivit mindre och mindre social. Musik spelades upp för kvinnan på hennes rum. Övriga 
vårdtagare hörde musiken från korridoren och kom in i rummet och satte sig på hennes 
säng. Personerna inledde en konversation med kvinnan som konverserade tillbaka. 
Händelsen upprepade sig flera gånger vid spelning av musik (Gerdner, 2005).   
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Gruppmusik 

Emotionellt 

Känslan av att tillhöra en grupp, att bli uppskattad som individ, samt att ha användning 
för de personliga förmågor som finns kvar, visar sig ha en viktig betydelse för de 
dementa (Holthe, Thorsen & Josephsson, 2007). Användning av musikinstrument 
tillsammans hjälper till att skapa känslan av grupptillhörighet, då personerna som är 
involverade medverkar till melodin. Vid spelning av musik uttrycker vårdtagarna sin 
glädje genom att klappa händer och genom att röra fötter och ben till musikens rytm 
(Palo-Bengtsson & Ekman, 2002). Glädje upplevs av den dementa och tillställningen 
blir dessutom underhållande (Götell, Brown & Ekman, 2000).  
 
Gemenskap mellan vårdtagare på boenden upplevs få en positiv verkan vid 
gemensamma aktiviteter, då interaktionen ökar och bekantskapen förstärks. Glädje och 
trivsamhet efter träffen utstrålas genom att de tackar varandra och kramas. Ledsamheten 
över att det är slut på aktiviteten och en ivrig väntan inför nästa träff tyder på hur pass 
god effekt aktiviteterna har för välbefinnandet (Lepp, Ringsberg, Holm & Sellersjö, 
2003).  
 
Det verkar som att njutning, välbehag och ökad glädje är den drivande kraften till 
fortsatt deltagande i meningsfulla aktiviteter. Dementa som medverkar i aktiviteter 
anser att det ger livskvalitet och att det är viktigt att ta vara på den värdefulla tid som 
har givits i livet. Genom att delta i aktiviteter, som ger känslan av glädje, kan en 
distraktion till deprimerande tankar ske. Det minskar dessutom risken för att de dementa 
eventuellt insjuknar i en depression på grund av sin sjukdomsdiagnos (Phinney, 
Chaudhury & O’Connor, 2007).  
 
Vårdtagare visade vid dansaktiviteter att de var engagerade i aktiviteten på så vis att de 
både visslade och sjöng med till musiken. Engagemanget var både psykiskt och 
emotionellt. När de hörde musiken reagerade de med en gång och de rörde kroppen till 
rytmen och blev upprymda av musiken som spelades. Vårdtagarna visade glädje av att 
få ett avbrott i vardagen och att få komma bort från sin avdelning för en stund. De var 
verkligen engagerade till att delta och att få ha roligt. De visade glada ansiktsuttryck, 
skrattade och log, samt visade ett kroppsspråk som tolkades som att de trivdes med 
situationen. Dansen var en källa till glädje och sammanhållning (Palo-Bengtsson & 
Ekman, 1997). 
 
Generellt sett har dans goda emotionella effekter, även om det inte i alla individuella 
fall visar sig vara optimala. Ett känslomässigt beteende, såsom rastlöshet, har i en studie 
av Palo-Bengtsson, Winblad och Ekman (1998) uttryckt sig hos en kvinna som även vid 
pauser och efter dansaktiviteten inte kunde sluta dansa och hon försökte till och med att 
ta sig därifrån.   
 
Konfusion kan ibland uttryckas i form av irritabilitet och kan ge en negativ emotionell 
inställning till den aktuella dansaktiviteten. Det förekommer att denna inställning kan 
ändras när vårdtagaren väl börjar dansa, då han eller hon istället utstrålar glädje. De 
negativa inställningarna kan också bero på ett mentalt obehag hos vårdtagaren, som 
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visar sig genom att han eller hon lämnar dansgolvet under pågående dans (Palo-
Bengtsson, Winblad & Ekman, 1998).    

Socialt 

Både inspelad musik och livemusik som meningsfulla aktiviteter, skapar välbefinnande 
och minskar tid som går åt till att den dementa ligger och sover eller är ensam på sitt 
rum. Det kan finnas fara för att den sociala interaktionen, som är nödvändig för 
personligheten, går förlorad om musiken endast lyssnas till i enskild miljö. För att dessa 
aktiviteter ska bli så meningsfulla som möjligt rekommenderas livemusik (Sherratt, 
Thornton & Hatton, 2004). Livemusik ska däremot inte förväxlas med musik i form av 
tv och radio, då den istället har en tendens att öka stress. Detta uttrycker sig i form av 
agitation, oro, huvudvärk och trötthet, då den moderna musiken kanske inte alltid 
tilltalar de dementa på grund av att musiken inte är igenkännbar eller av samma typ som 
när de var yngre. Därmed kan dementa ha svårt att skilja på verklighet och tv 
(Ragneskog & Kihlgren, 1997).  
 
Musikaktiviteter som utförs i form av dans, rörelser, sång och spelning av instrument i 
grupp, tillsammans med vårdpersonal visar sig ha effekt genom att öka den dementes 
uppmärksamhet, vitalitet och trivsamhet. Vårdpersonal upplever att den dementa blir 
gladare och lugnare vid dessa tillfällen, samt resten av dagen, vilket bidrar till en bättre 
omvårdnad då kommunikationen och samarbetet mellan vårdare och den dementa blir 
bättre. Musiktillfällen ökar därmed sammanhållningen mellan vårdare och vårdtagare på 
så vis att de hittar ett gemensamt intresse (Götell, Brown & Ekman, 2000).  
 
Variation i den dagliga vårdmiljön kan öka intresset och stimulerar vårdtagaren till att 
skapa nya sociala kontakter (Palo-Bengtsson & Ekman, 2002). Dans beskrivs som ett 
slags ingripande som ger möjlighet till kommunikation och interaktion, framförallt om 
planeringen kring aktiviteten görs av både vårdtagare och vårdgivare. Genom en aktiv 
medverkan bidrar det till mental förberedelse och ett ökat intresse för den kommande 
dansaktiviteten. Förberedelser som kan vara relevanta kan innebära att föreslå olika 
typer av musik, välja kläder att dansa i, tvätta sig och göra sig fin i håret, välja smycken, 
samt hjälpa till med maten som kommer att serveras vid tillställningen (Palo-Bengtsson 
& Ekman, 2000).    
 
Att personalen har vetskap om den dementes tidigare liv är avgörande för 
dansupplevelsen. Det är givande att de som vårdar är medvetna om vad vårdtagarna har 
för intresse för dans och dessa evenemang. Vårdtagarna uppfattas lugnare och gladare 
när deras vårdgivare är avslappnade och på gott humör. Med detta påvisas det att 
vårdgivarnas inställning och interaktion med de dementa har påverkan på hur 
upplevelsen av olika aktiviteter blir (a a). 
 
Vårdgivarnas medvetenhet om användning av icke-verbal kommunikation är en av de 
viktigaste strategierna, på grund av att personerna med demens kan ha stora problem 
med att kommunicera verbalt. Både verbal kommunikation och icke-verbal, såsom 
ögonkontakt och beröring vid dans, har en positiv inverkan. Aktiviteten genererar 
känslan av att ”vara ihop”, vilket i sig skapar ro och tillit mellan vårdare och vårdtagare 
(Palo-Bengtsson & Ekman, 2000). När vårdtagare och vårdgivare dansar tillsammans 
visar vårdgivaren hur mycket de stöttar dansandet genom beröring, samt att de håller en 
god ögonkontakt och dansar nära varandra. Även vid tillfällen då de sitter ner håller de 
varandras händer (Palo-Bengtsson & Ekman, 2002). Hänsyn ska däremot tas till att alla 
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individer är olika, då vårdtagare kan drabbas av ångest, på grund av att de inte vill dansa 
nära någon annan. Interaktionen mellan vårdtagare och vårdgivare kan däremot bli 
opersonlig utan närheten. I många fall har dansen emellertid en sådan god effekt att den 
initiala inställningen ändras och vårdtagaren börjar efter ett tag att dansa med övriga 
deltagare och med detta skapas en personlig interaktion (Palo-Bengtsson, Winblad & 
Ekman, 1998).  
 
Kommunikationen hålls genom dansaktiviteter på en normal social nivå, trots att 
vårdtagarna har kommunikationssvårigheter. Vårdgivare och vårdtagare dansar 
tillsammans, bjuder upp varandra och håller varandras händer. Det kan vara av 
betydelse att vårdarna har erfarenhet av att arbeta inom demensvård och att de känner de 
demenssjuka väl. Dans och musik som spelas, bibehåller meningen med 
kommunikationen mellan de dementa och vårdgivarna. Aktiviteten stimulerar även till 
att vårdtagarna skapar nya sociala kontakter under tiden som de dansar (Palo-Bengtsson 
& Ekman, 1997).  
 
Kommunikation och spontan kontakt ökar även vid tillfällen då de dementa deltar i 
dramaaktiviteter som görs i grupp. Till en början kan de dementa verka lite avvaktande, 
men efter en stund tar de kontakt med varandra och börjar prata. Självförtroendet ökar 
på grund av att deltagarna är en del av en grupp, samt att den ökade självsäkerheten 
bidrar till ett ökat intresse till att medverka i fler aktiviteter. Ytterligare goda effekter är 
att vårdtagarna visar ett större intresse för sin omgivning än tidigare. Detta är positivt, 
då de finns vårdtagare som inte tar initiativ till att göra något, utan istället sitter inne 
hela dagarna. En positiv verkan av dessa dramaprogram är att vid den verbala 
kommunikationen tillåts vårdtagaren att vara i fokus och att bli tagen på allvar. 
Vårdgivarna upplever också att de genom dessa aktiviteter får en bättre kontakt med 
vårdtagarna och att det ger positiva effekter även efteråt, då det blir lättare att 
kommunicera med vårdtagarna (Lepp, Ringsberg, Holm & Sellersjö, 2003). 

Kognitivt/Minne 

Aktiviteter som innehåller livemusik påvisar att välbefinnande och tillfredsställelse 
varar under lång tid och den kognitiva förmågan verkar ha påverkan på nivån av 
välbefinnande och aktivitet. Ju högre kognitiv förmåga vårdtagaren har, desto större 
chans är det att de ägnar tid till social interaktion och uttrycker ett välbefinnande. Efter 
dansaktiviteterna håller därmed välbefinnandet i sig längre hos dem som har en högre 
kognitiv förmåga (Sherratt, Thornton & Hatton, 2004).    
 
Om demenssjukdomen kan klassas som en regressiv sjukdom, som påverkar det senare 
minnena mer än de tidigare, kan det ge en förståelse för varför dementa kan komma 
ihåg minnen i livet som skapats innan sjukdomen.  Minnet påverkas av sjukdomen på så 
vis att personen kanske inte kommer ihåg vad som hänt igår eller idag. Däremot kan 
minnen från livet långt innan sjukdomsdebuten finnas kvar, såsom till exempel 
upplevelser från ungdomen. Det visar sig att kvinnor kan berätta om hur de sjöng för 
sina barn och männen kan berätta om när de gjorde sin militärtjänstgöring. När låtar 
spelas som är igenkännbara visar vårdtagarna ökad uppmärksamhet och glädje, samt att 
de sjunger med. Personerna själva uppger även att de återfår minnen från förr till låtarna 
som spelas (Götell, Brown & Ekman, 2000). Genom ett inledande till ett specifikt 
samtalsämne kan personen med demens även minnas saker från tidigare i livet. Till 
exempel när man pratar om skolan kan den demente kanske minnas sin första dag i 
skolan som liten (Lepp, Ringberg, Holm & Sellersjö, 2003). 
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Gruppmusik påverkar minnet, då visor som spelas och sjungs, kan bidra till att den 
dementa börjar komma ihåg händelser eller saker från förr. Låtar som den demente 
medger att han eller hon inte hört på många år kan finnas kvar i minnet, utan att 
personen är medveten om det. Detta visar sig genom att personen börjar sjunga med till 
texten när musiken spelas och därmed kan han eller hon sammanföra låten eller melodin 
med olika minnen. Det är betydelsefullt att personalen som leder gruppmusiken tar 
hänsyn till vilka låtar de dementa pratar om eller frågar efter, då det är de igenkännbara 
låtarna som har betydelse för minnet. Är låtarna inte igenkännbara av personalen och de 
inte kan spelas kan personalen för de dementas skull lära sig dem inför nästa musikträff 
(Götell, Brown & Ekman, 2000). 
 
Vid dansevenemang verkar helheten av aktiviteten påverka minnet hos de dementa. 
Detta visar sig genom att ett antal män och kvinnor agerar som kavaljer eller 
bordsdamer till den som de dansat med. Därmed visar det sig att minnen från tidigare i 
livet påverkas, då olika dansmönster och melodier i dess sammanhang ihågkommes. 
Sådana beteenden tyder på att minnet för sociala normer och mönster finns kvar (Palo-
Bengtsson, Winblad & Ekman, 1998).     
 
Vårdtagarna kan vid danstillfällen komma ihåg danssteg när de dansar till en viss typ av 
musik (Palo-Bengtsson & Ekman, 1997). Det visar sig dock att en del personer har 
svårigheter med att ta initiativ till att börja dansa. Får de däremot stöttning från 
vårdgivarna, börjar de emellertid att dansa och vårdgivarna kan para ihop personerna så 
att de har någon att dansa tillsammans med. Vårdtagarnas orientering till rummet, i 
relation till hur de rör sig på dansgolvet, visar sig fungera väl vid danstillfällen. De 
dansar och fungerar väl under dansen, då de kan hålla koncentrationen på dansens 
rörelser, och därefter återvänder till sittplatsen som de suttit vid innan (Palo-Bengtsson, 
Winblad & Ekman, 1998).  

Fysiskt 

Eftersom välbefinnandet ökar vid dansaktiviteter, medför det en positiv effekt på det 
fysiska tillståndet, då den dementa vill och kan röra sig lättare, samt orkar mer utan 
större hinder (Palo-Bengtsson & Ekman, 2000). Det verkar som att vårdtagarna 
glömmer sitt eventuella sköra, fysiska status och sin låga konditionsnivå, när de rör sig 
till musiken (Palo-Bengtsson & Ekman, 2002). Fokus på själva dansen och rörelserna 
ökar koncentrationen och bidrar till att personen blir alert och verkar mindre trött och 
slö. Den fysiska effekten visar sig också vara god, då vårdtagarna behöver mindre stöd 
från vårdgivarna. De dansar självständigt och rör sig smidigt i takt till musiken (Palo-
Bengtsson, Winblad & Ekman, 1998). Trots fysiska svårigheter och vissa handikapp, 
visar det sig att vårdtagare kan röra sig till musiken. Musiken och rytmen fungerar som 
en påminnelse och motiverar personen till att röra sig (Palo-Bengtsson & Ekman, 1997). 
Personer med rörelsehinder, som till exempel de som sitter i rullstol, kan känna 
tillfredsställelse genom att lyssna på musik och titta på de personer som dansar. Hänsyn 
ska dock tas till de personer som har den fysiska möjligheten till att dansa, men som inte 
vill, då det visar sig att dementa kan känna stress om de upplever att det ställs ett krav 
på dem att dansa (Palo-Bengtsson & Ekman, 2000).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Avsikten med denna studie var att samla in information om musik och dess påverkan på 
dementa. Denna information analyserades sedan och framställdes i studiens resultat. 
Beskrivningen av denna information gjordes för att möjligtvis kunna öka kunskapen 
inom ämnet. Metoden skulle ha sin utgångspunkt utifrån det specifika ämnet och ge en 
klar och tydlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt. Anledningen till att en 
litteraturstudie valdes var för att intresset fanns för vad tidigare forskning har påvisat. Vi 
som författare anser att en litteraturöversikt av vetenskapliga studier ger mer belägg för 
framställning av resultatet, som möjligtvis kan vara till användning för fortsatt 
forskning. Om en intervjustudie istället utförts hade troligtvis inte beskrivningen av 
tidigare forskning varit lika omfattande.  
 
Vi hade åsikt om att det kunde vara svårt att få grepp om demenssjukdomen på grund av 
att den drabbade vårdtagarens egna upplevelser ibland kan vara svårtolkade, då de inte 
alltid kan uttrycka sig. Förförståelsen fanns att studiernas resultat därmed skulle bli 
svårtolkade och vi funderade till en början på att utföra kvantitativ studie. Snart därefter 
insåg vi att ett resultat uppbyggt på kvantitativa studier förmodligen inte skulle ge den 
helheten som önskades. Sådana studier genomförs av mätningar och jämförelser, som 
används för att fastställa eventuella för- och nackdelar inom ett ämne (Friberg, 2006). 
Med detta verkar kvantitativa studier då ha ett mer opersonligt sätt att få fram 
information och kunskap, framförallt när det involverar människor. Vi ansåg då att en 
litteraturöversikt på kvalitativa studier kunde vara mer betydelsefull, då det utgick ifrån 
vårdtagarens upplevelser i hans eller hennes egen situation, även om vårdtagarna i vissa 
fall bara observerades av andra. Det kvalitativa synsättet var ett bra sätt att tydliggöra 
vårdtagarens upplevelser och känslor, samt skapade en ökad förståelse för oss som 
läsare om musikens påverkan på dementa ur ett omvårdnadsperspektiv. 
 
Metoden som valdes för denna studie baserades på ett systematiskt val av texter som 
gav en översikt av ämnesområdet (Friberg, 2006). Det var en tidskrävande process att 
hitta artiklar som var relevanta för ämnet, då det var viktigt att den kunskap som skulle 
framställas blev så tillförlitlig som möjligt. Databaserna som användes var till stor hjälp, 
då de innehöll många publikationer, samt att förslag till sökord gavs för att hitta artiklar. 
När artiklar hittades som ansågs relevanta för denna studie var de oftast tillgängliga via 
databaserna och eller i tidskrifter i Högskolans bibliotek. Ett antal artiklar var 
svåråtkomliga och på grund av studiens tidsbegränsning kunde dessa inte användas i 
resultatet. Vid val av texter skedde en analys och granskning, vilket innebär att olika 
överväganden såsom inklusion- och exklusionskriterier sker (Friberg, 2006). Dessa gav 
hjälp till att avgränsa omfattningen av funna artiklar. Genom att till exempel inkludera 
olika sorters musikaktiviteter och demenssjukdomar, som att inte avgränsa sökningen 
till endast vissa typer av demens eller specifika musiktillfällen, gav det oss en större 
överblick av musikens påverkan. Vi anser att detta istället gav en bredare kunskap och 
att resultatet bidrog till ett bredare användningsområde.   
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Dataanalysen av texterna utfördes med en kvalitativ metod.  Denna typ av analys valdes 
för att få förståelse för det helhetsperspektiv som gavs vid läsningen av artiklarna. 
Hermeneutik handlar om helheten, samt dess delar, och hur de förhåller sig till varandra 
(Olsson & Sörensen, 2001). Exempel på detta är hur de emotionella, fysiska, sociala och 
kognitiva aspekterna, samt minnet förhåller sig till ett helhetsperspektiv i omvårdanden 
av dementa. Det vill säga att alla delar var viktiga för att få en holistisk syn på 
omvårdnad. Analysmetoden ansågs som ett bra redskap för denna studie, då ämnet i sig 
krävde nedbrytning av informationen för att sedan skapa en helhet.  

Resultatdiskussion 
Resultatet påvisar olika sätt som musik har inverkan på hos demenssjuka personer. 
Dessa sätt skapade sedan en förståelse för musikens påverkan utifrån ett 
helhetsperspektiv i omvårdnaden av dementa.  

Emotionellt  

Det visade sig att dementa personer med agitation påverkades positivt av musik. När de 
lyssnade på musiken utspelades lugn och ro, som i sig minskade agitation och istället 
gav njutning. Individuellt anpassad musik tilltalade den dementa personen, då den låg i 
hans eller hennes personliga preferens (Ragneskog, Asplund, Kihlgren & Norberg, 
2001). I majoriteten av de artiklar gällande individuellt anpassad musik gjordes 
studierna med personer som var mycket påverkade av sin demenssjukdom, såsom att 
deras kommunikationsförmåga var bristande. På grund av detta antar vi att dessa 
personer inte hade förmågan att aktivt medverka i aktiviteter med gruppmusik. Vid 
musikterapi som skedde enskilt uppmärksammades personens emotionella beteende 
väldigt detaljerat. Norberg, Melin och Asplund (2003), beskrev hur musiken påverkade 
en kvinna som hade drabbats hårt av sin demenssjukdom. Kvinnan hade förlorat 
förmågan att tala och kommunicerade endast med blinkningar. Effekterna av 
musikterapin uppfattades positivt, då hon lyfte huvudet från kudden, ökade munrörelser 
och blinkade mindre med ögonen. Med detta anser vi att effekterna av musiken ibland 
kan vara diffusa, det vill säga att de påverkade vårdtagarna positivt i någon form, även 
om det ibland var svårt att påvisa något konkret, såsom något annat än att blinka med 
ögonen. Eftersom kvinnan slutade att blinka med ögonen innebar detta att 
kommunikationen från hennes håll minskade. Funderingar finns då om detta är ett 
tecken på positiv påverkan av musiken eller inte. Misstanken skapas om att den 
minskade blinkningen kanske kunde bero på att en känsla av obehag uppstod istället för 
känslan av ro. 
 
Gruppmusik visade sig skapa en stark känsla av att tillhöra en grupp och att bli 
uppskattad som individ, vilket hade en stor betydelse för de dementa (Holthe, Thorsen 
& Josephsson, 2007). Detta kan kopplas till teorin gällande ansandet, som innebär att 
bekräfta en annan persons existens, samt att människan ska uppleva att han eller hon 
kravlöst accepteras och älskas för den de är (Eriksson, 1986). De grupper som bestod av 
vårdtagare, vårdgivare och ibland även av anhöriga, skapade en gemenskap som gav 
glädje och trivsamhet (Lepp, Ringsberg, Holm & Sellersjö, 2003). Det visade sig att 
glädje tillsammans med välbehag och njutning var den drivande kraften för deltagande i 
meningsfulla aktiviteter (Phinney, Chaudhury & O´Connor, 2007). Vi anser att glädjen 
indirekt kan kopplas till teorin om lekande, som är ett uttryck för lust för sina 
önskningar. Detta då leken, som är musiken, skapar tillfredsställelse, samt livslust och 
uttrycks i attraktion, såsom glädje och trivsamhet.   
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En negativ emotionell inställning till olika musikaktiviteter visade sig kunna bero på 
konfusion hos den dementa.  Inställningen kunde orsaka att vårdtagaren inte visade ett 
aktivt intresse i deltagandet, men att när han eller hon väl började medverka resulterade 
det i en positiv inställning (Palo-Bengtsson, Winblad & Ekman, 1998). I artiklarnas 
studier tolkas gruppmusik som en aktivitet med ett flertal vårdtagare som medverkar. 
Olika emotionella upplevelser, såsom en negativ inställning kring aktiviteterna, 
misstänks det ändå vara viktigt att se till varje individ, vilket i sig gör gruppmusik till en 
individuell upplevelse, oavsett antalet deltagare. 

Socialt 

I många av de studier som utfördes uttryckte de flesta av vårdtagarna någon form av 
agitation, aggression, oro och eller ångest. Ett förbättrat samarbetet mellan vårdtagare 
och vårdgivare skapades när den dementes agitation och aggression minskade och de 
upplevdes som mer rofyllda. Tidigare studier har påvisat att vårdtagare, som har brister i 
kommunikations och interaktionsförmågan, efter att ha lyssnat på musik, har börjat 
interagera med vårdpersonal och övriga vårdtagare (Suzuki, et.al., 2004). Enligt 
vårdpersonal kan vårdandet av en dement person med ett aggressivt beteende vara 
omöjligt att utföra, då han eller hon blir mycket stark och motsträvig, vilket innebär att 
målet för bra kommunikation och samarbete inte kan nås (Phinney, Chaudhury & 
O’Connor, 2007). Aggression behandlas i många fall med farmakologiska preparat, 
såsom lugnande, som i sig kan ge negativa påföljder. Dessa kan vara att vårdtagaren inte 
alltid kan uttrycka sina önskemål, varken verbalt eller ett beteende. Med detta kan den 
dementes integritet och värdighet glömmas bort och ett vårdlidande kan uppstå 
(Eriksson & Saveman, 2002). Därmed anser vi att genom utnyttjande av musik och dess 
påverkan kan det tänkas som ett alternativt sätt till att behandla aggression, samt för att 
skapa ro hos vårdtagaren. Vid till exempel gruppmusik märktes det stora effekter på de 
dementa, då vårdtagarnas uppmärksamhet, trivsamhet och vitalitet ökades. Detta ökade 
samarbetet mellan vårdgivarna och vårdtagarna, samt gav möjligheten till att skapa 
gemensamma intressen (Götell, Brown & Ekman, 2000).  
 
Aktiviteter, såsom dans, beskrevs som ett slags ingripande som gav möjlighet till 
kommunikation och interaktion, vilket krävde vetskap och intresse om den dementes 
tidigare liv, för att upplevelsen skulle bli så optimal som möjligt (Palo-Bengtsson & 
Ekman, 2000). Genom deltagande i aktiviteterna ökade självsäkerheten hos vårdtagarna 
och skapade ett intresse för omgivningen, som i sig medverkade till en bättre 
kommunikation mellan vårdtagarna och vårdgivarna, (Lepp, Ringsberg, Holm & 
Sellersjö, 2003). Det bibehöll även en mening med kommunikationen (Palo-Bengtsson 
& Ekman, 1997). Samarbetet mellan vårdtagare och vårdgivare sammanför vi med 
målet för människan, som innebär att ge av sig själv och existera för andra. Relationen 
mellan vårdgivare och vårdtagare är vad som ger grunden för omvårdnaden.  Denna 
relation ska utgå ifrån en syn där vårdtagaren ska ses som en unik person både fysiskt, 
psykiskt och själsligt (Eriksson, 2002). 
 
Vid till exempel musikaktiviteter i grupp ökade den spontana kontakten mellan 
vårdtagarna. Det medförde att självförtroenden stärktes hos de dementa och den verbala 
kommunikationen ökade (Lepp, Ringsberg, Holm & Sellersjö, 2003). Även icke-verbal 
kommunikation ökade vid musikaktiviteter, framförallt vid dans. Detta yttrades i form 
av ögonkontakt och fysisk beröring (Palo-Bengtsson & Ekman, 2002). I vanliga fall 
sker beröring oftast i samband med den praktiska omvårdnaden, såsom att hjälpa 
personen med olika åtaganden, men den kan dock även användas i situationer då det 
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inte alltid är nödvändigt med fysisk närhet. Genom att vårdgivare tar sig tid till att till 
exempel sitta bredvid personen och visa sin närvaro, kan vårdtagarens känslor av oro 
och rastlöshet lindras (Rundqvist & Severinsson, 1999). Beröringen kan användas av 
vårdpersonal för att ge trygghet, uppskattning och skapa ett lindrande intryck (Routasalo 
& Isola, 1998). Teorin om ansning karakteriseras av närhet, värme och beröring. Att bli 
rörd vid är ett grundläggande behov för människan och kan ske på olika sätt, såsom 
direkt vidröring och indirekt via ögonkontakt. Ansningen är alltså en estetisk handling 
där det vackra, sköna och njutbara skildras (Eriksson, 1986).  
  
Eftersom tillvaron för den dementa kan vara förvirrande upplevde vårdgivare att 
musikens effekt hade betydelse, då vårdtagaren blev lugnare och mer orienterad till tid 
och rum. Tillvaron visade sig dessutom kunna påverka relationen och kommunikationen 
med den dementes närstående. Musiken hade inverkan på till exempel känslan av ångest 
genom att den skapade ett lugn, vilket bidrog till att uppmärksamheten riktades till 
vårdtagaren själv och till hennes anhöriga. Enligt anhöriga fanns det stor skillnad i 
mötet med de demenssjuka anhöriga jämfört med tidigare (Gerdner, 2005). En slutsats 
kan dras att genom spelning av musik, till exempel vid möten mellan vårdtagaren och 
dess anhöriga, förbättras kommunikationen i deras relation. Detta i sig anser vi skapa ett 
ökat välbefinnande för vårdtagaren, då han eller hon kan dra nytta av tillvaron med sina 
närstående, utan känslan av agitation, oro och eller ångest, då det sociala samspelet 
uppfattas som väldigt viktigt. 
 
Gruppmusik ger oss uppfattningen om att det påverkar sociala aspekter på ett positivt 
sätt, då interaktion och kommunikation ökades och eller förbättrades mellan vårdtagare 
och vårdgivare. Funderingen uppkommer om påverkan på sociala aspekter hos den 
dementa vid individuell musik blir mindre, då möjligheten till interaktion och 
kommunikation med övriga vårdtagare och vårdgivare då inte är lika stor. 
Kommunikation verkade öka vid både individuellt anpassad musik och vid gruppmusik. 
Skillnader var att vid gruppmusik ökades den både före, under och efter aktiviteten, men 
vid individuell musik ökades den endast direkt efter spelningen, samt att välbefinnandet 
under tiden de lyssnade var större. Eriksson (1986), menar att lärande är en interaktiv 
process mellan sig själv och andra. Kommunikation och interaktion vid gruppmusik, 
mellan vårdgivare och vårdtagare, verkade vara på både en fysisk och emotionell nivå. 
Resultatet skapar då fungeringar om individuell musik kan skapa viktiga interaktiva 
processer med sig själv, eftersom det visar sig ha såpas effekt på det emotionella 
välbefinnandet. Kommunikationen och interaktionen kanske är lika stor, men att de har 
svårare att uttrycka det på ett ”normalt” sätt.     

Kognitivt/Minne 

Minnet hos de dementa visade sig bli påverkat när de deltog i musikaktiviteter i grupp. 
Musiken stimulerade minnen från förr. Dansaktiviteter stimulerade de dementa att agera 
utifrån de sociala mönster som initialt fanns innan sjukdomsdebuten (Palo-Bengtsson, 
Winblad & Ekman, 1998). Vi uppfattar att minnena påverkade gemenskapen och 
kommunikationen mellan vårdtagare och vårdgivare, då de fann nya samtalsämnen. Det 
verkade som att musiken hade en förmåga att göra den dementes tillvaro mindre 
förvirrande i och med att de fick någonting att koncentrera sig på. De dementa kunde 
vid dansaktiviteter enligt Palo-Bengtsson, Winblad och Ekman (1998), koncentrera sig 
på rörelserna och kunde även orientera sig till rummet i förhållande till dansgolvet. Med 
detta anser vi att det är av betydelse att ta tillvara på de förmågor som fortfarande finns 
kvar hos den dementa. Vi menar även att det kan vara viktigt att den demente får 
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minnas saker från förr, eftersom det kan finnas svårigheter med att komma ihåg nya 
saker, såsom händelser från igår eller idag (Götell, Brown & Ekman, 2000). Att 
utveckla ett lärande innebär att det sker en interaktiv process, mellan personen själv och 
eller med andra personer. Den potentiella kapaciteten för lärandet hos människan har 
inga gränser, då endast en liten del av denna kapacitet utnyttjas. Det naturliga lärandet 
ska utgå utifrån människans egna behov och det är då vårdarens uppgift att underlätta 
samt göra lärandet möjligt (Eriksson, 1986). Sherratt, Thornton och Hatton (2004), 
påstår att livemusik ger känslan av välbefinnande och tillfredsställelse under en längre 
tid, samt att den kognitiva förmågan har påverkan på nivån av välbefinnande för 
vårdtagaren. De hävdar att ju högre kognitiv förmåga vårdtagaren har, desto större 
chans är det att de ägnar sig åt social interaktion och att de uttrycker ett välbefinnande, 
samt även under en längre tid. Vi anser att detta går emot Erikssons teori om lärande, då 
vi menar att alla personer kan känna lika mycket välbefinnande, även om alla inte kan 
uttrycka det verbalt eller på ett lättförståligt sätt. Det uppfattas som att Sherratt, 
Thornton och Hatton (2004), drar sina slutsatser utan att ta hänsyn till enskilda 
individer. Även om en person har en nedsatt kognitiv förmåga, ska inte personens 
känslor negligeras, då välbefinnande är på en individuell nivå och upplevs samt uttrycks 
på olika sätt. Uppkomsten av minnen hos vårdtagarna beskrevs i studier om 
gruppmusik. Vi anser att eftersom minnen är individuella, kan de möjligtvis även 
förekomma vid individuell anpassad musik. En trolig anledning till att inte minnen 
framkom som en tydlig effekt av musik i det studier med individuellt anpassad musik 
var troligen på grund av att vårdtagaren inte kunde uttrycka dem. Det tycks inte finns 
något som påvisar att personer med lägre kognitiv förmåga har en mindre förmåga att 
interagera socialt då detta är också på en individuell nivå. Interaktion kan möjligtvis ske 
på så vis att personen till exempel ler mot en annan. Tas de därmed ifrån eller utesluter 
möjligheten till gruppmusik, får inte heller den personen en chans till social interaktion. 

Fysiskt 

I studien av Norberg, Melin och Asplund (2003), beskrevs det hur en kvinna som 
lyssnade på musik, fick en ökad puls och lägre andningsfrekvens. Troligen var det på 
grund av en ökad känsla av välbefinnande i samband med musiken som utlöste de 
fysiologiska effekterna. Vårdpersonal som har allmän kunskap om människans fysiologi 
bör då vara uppmärksam på dessa eller liknande tecken som tyder på ett positivt 
fysiologiskt tillstånd som kvinnan i studien uppvisade. Detta då det har påvisats utifrån 
artiklarna att musiken har en positiv påverkan även om det inte alltid uttrycks i större 
rörelser.  
 
Välbefinnandet ökade vid musikaktiviteter då deltagandet gav en ökad vilja och 
möjlighet till att röra sig och orka mer (Palo-Bengtsson & Ekman, 2000). Vid 
danstillfällen ökade vårdtagarnas koncentration och kondition. De blev mer 
självständiga och behovet av stöd från vårdgivarna minskade (Palo-Bengtsson, Winblad 
& Ekman, 1998). Det visade sig även att vårdtagare som hade större fysiska hinder 
kunde röra sig i viss utsträckning, då rytmen fungerade som en motivation till rörelse 
(Palo-Bengtsson & Ekman, 1997). Det är bra om det finns möjligheter till dans och 
rörelse, men det får dock inte ställas krav på deltagande, även om personerna har fysisk 
möjlighet till att till exempel dansa. Om dessa krav ställs kan vårdtagaren uppleva stress 
(Palo-Bengtsson & Ekman, 2000). 
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Förmågan till lekandet hänger samman med upplevelsen och förtroende för omvärlden 
med tillit till den. I lekandet har den enskilde vårdtagaren själv alltid kontrollen. Ett 
centralt begrepp i relation till lekandet är lusten för olika önskningar (Eriksson, 1986). 
Vi menar då att om krav ställs på individen, får inte leken sin betydelse i omvårdnaden.   
 

KONKLUSION 

Med tanke på de typiska symtomen hos personer med demens visar det sig att musik är 
ett användbart redskap i omvårdnaden av dem, då den mestadels har positiva effekter. 
Avsikten med denna studie var inte att dra jämförelser. Däremot visar det finnas mer 
studier om musik och dess påverkan på dementa i gruppsammanhang än vad de finns 
om dementa och påverkan av individuellt anpassad musik. Vår uppfattning är att all 
musik påverkar människan på en individuell nivå, vare sig om det sker i grupp eller 
enskilt. Det verkar som att helheten har störst betydelse för både vårdtagare och 
vårdgivare. Påverkandet av musiken är egentligen detsamma, däremot får aktiviteterna 
anpassas till tid, rum och person, beroende av på vilket sätt effekterna av musiken ska 
uppnå. I resultatet visade det sig att de emotionella, sociala och fysiska aspekterna hade 
en inverkan på varandra, hos de dementa. Till exempel, ökad glädje ledde till ökad 
kommunikation, som i sig ledde till förbättrad fysisk kondition vid ökad interaktion och 
deltagande i aktiviteter. På grund av detta var det inte lätt att konkret strukturera vårt 
resultat eftersom alla underteman hör ihop som en helhet. Användning av musik i 
omvårdnad av dementa kan skapa en ökad tillfredsställelse och förbättrad 
kommunikation mellan vårdtagaren och vårdgivaren, vilket kan bidra till en bättre 
tillvaro för dem.  
 

Eftersom många av de studier som tidigare utförts, överlag visar en positiv emotionell 
påverkan av musiken på dementa personer, anser vi att det är viktigt med fortsatt 
forskning om eventuell negativ påverkan. Detta framförallt vid individuellt anpassad 
musik hos dementa som inte alltid kan uttrycka sig på ett förståligt sätt. Det erhålls 
funderingar på om musikens påverkan även har en baksida. Om musik spelas utan 
kännedom om den dementes musikpreferens, samt att personen inte kan uttrycka sig, 
tror vi att det finns en ökad risk för negativ påverkan på de emotionella upplevelserna. 
Med detta kan det funderas om och hur det påverkar den demente negativt på längre 
sikt. 
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