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Demens innebär en sjuklig förändring i hjärnans struktur och ger svåra fysiska, psykiska 
och sociala handikapp innan den leder till döden. Sjukdomens symptombild innefattar en 
nivåsänkning av både intellektuella (kognitiva) funktioner och personligheten (emotionella 
och viljemässiga funktioner). Musik har förmågan att framkalla starka psykiska effekter 
och kan användas för att läka och bearbeta en smärtsam livssituation. Den kan ha lugnande 
och uppiggande effekt och göra åhöraren eftertänksam och sorgsen beroende på musikens 
sort. Syftet med studien var att beskriva hur musik påverkar personer med demenssjukdom 
och vilken betydelse det har för omvårdnaden. Metoden som användes för att besvara 
syftet var litteraturstudie enligt Fribergs (2006) beskrivning. Tretton artiklar ingick med 
både kvalitativa och kvantitativa studier. Resultaten från artiklarna sammanställdes under 
områdena: Musikens inverkan på kognitiva funktioner, Musikens inverkan på beteende och 
Musikens inverkan på välbefinnande och Den individuellt anpassade musiken. Resultaten 
påvisade musikterapins goda inverkan på både kognitiva funktioner, beteende och 
välbefinnande hos personer med demenssjukdom. Användning av musik ledde till 
förbättrad kommunikation mellan vårdgivare och personer med demenssjukdom vilket 
underlättade omvårdnaden av personer med demenssjukdom avsevärt. 
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Dementia is a pathological change in the brain structure and severe psychological and 
social disability before leading to death. Symptoms of the diseas include a level reduction 
of both intellectual (cognitive) functions and personality (emotional and voluntary basic 
functions). Music has the ability to produce strong psychological and physical effects and 
can be used to heal and relive a painful life. It has a calming and refreshing effect and 
makes the listener thoughtful and sad, depending on the type of music. The aim of the 
study was to describe how music affects people with dementia disease and the importance 
it has for nursing care. A literature review according to Fribergs (2006) was used. Thirteen 
articles included both qualitative and quantitative studies. The results of the articles 
compiled in the areas of: Music impact on cognitive functions, Music effects on behavior 
and Music impact on well-being and the personalized music. The results showed music 
therapy have a good impact on cognitive functions, behavior and well-being of people with 
dementia. Use of music led to improved communication between caregivers and people 
with dementia, which helped in the care of people with dementia significantly. 
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INLEDNING 

Musikens läkande kraft är känd sedan antiken, då filosofer formulerade teorier om 
musikens funktioner som kan bota lidelsen och framkalla starka fysiska effekter. De 
hävdade att musik och sång kunde lindra lidelse och sorg (Platon, 1994; Aristoteles, 1987). 
 
Nightingale betonade redan på 1800-talet miljöns och omgivningens betydelse för 
patienters välbefinnande och tillfrisknande. Omvårdnadsprinciper utformades i syfte att 
skapa en terapeutisk miljö för att patienter skulle återfå sitt oberoende. Genom att anpassa 
miljön till patientens behov förstärks naturens verkan. Musiken var en av de estetiska 
uttrycksformerna med en nyckelroll för patienten för att förhindra sjukdom och återfå hälsa 
(Nightingale, 1992). 
 
Musikens rytmer och harmoni påverkar människor på olika sätt och är en viktig del i 
vardagen. Den kan ha både lugnande och uppiggande effekt och göra åhöraren 
eftertänksam och sorgsen beroende på musikens sort. Rätt sorts musik kan påverka 
stämningen på ett sätt som kan skapa känslor, påminna om personer och händelser och 
skapa kontakt. ( www.demenscentrum.se ). 
 
Detta arbete vill beskriva musikens terapeutiska inverkan på personer med demenssjukdom 
för att bevara deras goda fysiska och psykiska egenskaper för att underlätta omvårdnaden 
och förbättra kontakt med omgivningen. 

BAKGRUND 

Demens 
 
Sverige har världens äldsta befolkning och andelen personer som är över åttio utgör fem 
procent av den totala befolkningen. Dessutom är det mycket troligt att dödligheten kommer 
att sjunka ytterligare och antalet personer i de höga åldrarna kommer att öka de närmaste 
femton åren med en till två procent. Medellivslängden ökar för både män och kvinnor men 
livslängden är inte jämnt fördelad mellan könen eftersom kvinnor i genomsnitt lever längre 
än män. Majoriteten av dem som går i ålderspension har många år framför sig av 
förhållandevis god hälsa och funktionsförmåga. Förekomsten av sjukdomar och 
funktionsnedsättningar ökar med stigande ålder i befolkningen som helhet. Andelen 
personer som insjuknar i bland annat demens har också samband med förlängd livslängd 
och ålder. Varje år insjuknar mellan 25 000-30 000 personer i demenssjukdom 
(Socialstyrelsen, 2005). Forskning visar att i gruppen av äldre invånare i 85-89 års ålder 
hade 25 procent demens och i gruppen 90 år och äldre hade 39 procent demens 
(Fratiglioni, L., von Strauss, E. & Winblad, B., 2001). 
 
Demenssjukdom innebär en sjuklig förändring av intellektuella funktioner. Försämring av 
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minnet och det logiska tänkandet, personlighetsförändringar och emotionella störningar hör 
till demenssjukdomens bild. Demenssjukdom (lat. demens = utan själ) är gradvis 
fortskridande och ger svåra psykiska och sociala handikapp innan den leder till döden. 
Sjukdomen hänger inte samman med åldersförändringar i nervsystemet. 
Demenssjukdomarna indelas i tre stora grupper: 
Primärdegenerativa demenssjukdomar - orsakas av sjukdomsprocesser i hjärnvävnaden 
och har en okänd uppkomst. Alzheimers sjukdom, Picks sjukdom, frontallobsdemens och 
Huntingtons sjukdom hör till den här gruppen. 
Vaskulära demenssjukdomar - uppträder till exempel efter hjärninfarkt eller blödning som 
orsakats av kärlskador i hjärnan till följd av åderförkalkning. MID (Multi Infarkt Demens) 
är den vanligaste bland vaskulär demens.  
Sekundära demenssjukdomar - orsakas av somatiska sjukdomar som bryter ut på grund av 
B12-brist, alkoholskada eller låg tryckshydrocefalus och hör till sekundära hjärnskador 
(Larsson & Rundgren, 2003). Den vanligaste demensformen är Alzheimers sjukdom och 
beräknas motsvara 50-60 procent av alla demensfall och vaskulär demens utgör 20-25 
procent av demensfallen (Socialstyrelsen, 2005).  
 
Den sjukliga förändringen i hjärnans struktur är beroende av skadans lokalisation.  Det har 
påvisats att med ökande ålder sker bortfallet av hjärnans nervceller snabbare men det kan 
kompenseras genom att de kvarvarande nervcellerna kan skicka ut nya utskott så att deras 
sammanfogning kan öka. Denna kompensatoriska aktivitet kan främjas och förebyggas om 
Centrala Nervsystemet exponeras för mental stimulering och aktiviteter så som schack, 
bridge och andra spel, läsning, korsord och musicerande. Fysisk aktivitet har tyvärr ingen 
skyddande effekt (Ottosson, 2004). 
 
Det pågår intensiv forskning för att identifiera riskfaktorer för demens i syfte att kunna 
förebygga sjukdomen. Det har påvisats att hög ålder, genetiska faktorer, låg utbildning och 
såväl högt som lågt blodtryck möjligen beroende på otillräcklig genomblödning i hjärnan 
kan ha samband med demens. Personer med enbart folkskola oberoende av 
socioekonomisk status senare i livet drabbas oftare av demens än andra folkgrupper. 
Faktorer som är verksamma under de första 20 levnadsåren kan ha betydelse när det gäller 
utveckling av demenssjukdom senare i livet. Ett välfungerande social nätverk, intellektuell 
och social stimulans skyddar mot demens (Socialstyrelsen, 2005).  

Symptom 
För personer med demenssjukdom kan symptombilden innebära en global nivåsänkning 
som omfattar både intellektuella (kognitiva) funktioner och personligheten (emotionella 
och viljemässiga funktioner). Den egentliga demensen börjar med minnesstörningar i form 
av nedsatt inprägling och närminne. Förlorad abstraktionsförmågan leder till att ord och 
uttryck mister sitt symbolvärde och används på ett konkret sätt. Tänkandet blir mer 
primitivt, förmågan till överblick försämras efter hand till några återkommande teman som 
hör till dåtiden. Omdömet och realitetsvärderingen sviktar och vanföreställningar börjar 
uppträda i form av tankar som rör stöld, förgiftning och intrång. Vanföreställningar avtar 
dock när demensen förvärras. I sjukdomens tidiga stadier kan personlighetsförändringar 
iakttas i form av affektlabilitet som innebär snabbt svängande affekter och efter hand 
affektinkontinens som försvårar kontrollen av affekternas uttryck. Detta kan yttra sig till 
exempel i form av vredesutbrott. I senare stadium av sjukdomen inträder apati med inslag 
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av slapp eufori. Dessutom avtar initiativet, intresse för omgivningen och den egna 
hygienen. Bortfall av hämningar sker på grund av funktionsnedsättning i högre centra av 
hjärnan. Detta kan i lättare fall innebära en karikering av befintliga personlighetsdrag det 
vill säga den sparsamme blir gnidig och den lättirriterade grälsjuk. Sexuella och aggressiva 
impulser i form av exhibitionism och övergrepp kan också bryta igenom i svårare fall. 
Symptombilden kan variera beroende på individuella skillnader, debutålder och 
hjärnskadans lokalisation (Ottosson, 2004).  
 
Symptomen skall vara framträdande i minst sex månader innan diagnosutredningen inleds 
och skall omfatta kriterierna som försämrat minne, nedsatt omdöme, försämrad förmåga att 
tänka, abstrahera och planera. Dessutom skall det finnas symptom som emotionell labilitet, 
irritabilitet, apati och förändrat uppträdande (Ottosson, 2004). 
 
Personer med demenssjukdom löper två till tre gånger högre risk att dö tidigare än icke 
dementa personer. Demens försämrar livskvalitet hos personer med demenssjukdom och är 
den främsta orsaken till fysiskt funktionsnedsättning hos äldre, såväl vad gäller utveckling 
av ny funktionsnedsättning som försämring av redan existerande funktionsproblem 
(Fratiglioni, L., von Strauss, E. & Winblad, B., 2001). 

Musikterapi 
Musik har alltid funnits i människors liv och betraktats som en naturlig ingrediens i livets 
olika skeden. Det här sättet att uttrycka sig ger form åt upplevelser och erfarenheter under 
människans hela existens från vaggan till graven (Alm, Grönlund & Hammarlund, 2000).  
 
På senare år har musikens påverkan på levande organismer studerats systematiskt. Det har 
visat sig att musik påverkar områden som berör perceptiva, emotionella och kognitiva 
funktioner det vill säga den påverkar medvetenhet, känsloliv och minnesfunktioner. Det är 
inte bara örat som är involverat i musikupplevelse eftersom känselreceptorer finns spridda 
över hela kroppen. Samverkan mellan hörseln och olika sinnesfunktioner i perceptionen av 
musik gör att det är lättare att släppa fram känslor och lösa spänningar (Wikström, 1997) I 
en studie om lugnande musiks inverkan på människor beskrivs att olika sorters musik kan 
ha olika inverkan på tankar, känslor och beteende. Vissa sorters musik kan påverka 
kognition och beteende på ett väldigt positivt sätt. Den kan minska aggressiva tankar, bidra 
till ett beteende präglat av empati, större benägenhet att hjälpa andra och samarbeta 
(Greitemeyer, 2009). Musiken kan genom att väcka känslor framkalla minnesbilder från 
tidigare upplevda situationer. Musiken är associationsskapande. Musiken kan även ha 
effekt postoperativt om den spelas före, under och efter en operation. Registrering av 
blodtryck och puls efter operationen har påvisat lägre värden. Patienterna upplevde mindre 
smärta och behovet av smärtlindring kunde halveras. Långsam musik har också påvisats ha 
inverkan på stressreaktioner eftersom den kan dämpa och lugna sinnet (Wikström, 1997). 
 
Musikterapi är en av olika terapiformer som tror att kropp och själ hänger ihop och därför 
förespråkar integration av psyke och kropp. Musikterapi har också vuxit fram till en 
självständig behandlingsform inom skola, sjukvård, rehabilitering och personlig utveckling 
(Alm, Grönlund & Hammarlund, 2000). 
 
The National Association of Music Therapy i USA (NAMT) definierar musikterapi enligt 
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följande: 
 
”Musikterapi är användandet av musiken för att uppnå terapeutiska mål, såsom att 
återuppbygga, underhålla och förbättra den mentala och fysiska hälsan. 
Musikterapeuter arbetar med människor i alla åldrar som behöver särskild hjälp på 
grund av beteendemässiga, sociala, inlärnings- eller fysiska svårigheter” (NAMT, 
1995). 

 
Musikterapi är en form och process där musik används i syftet att främja en människors 
växande ur en holistisk synvinkel. Rytmen, klangen, melodin och tystnaden används för att 
skapa ömsesidighet och närvaro. Det anses också att musiken i sig är helande och även 
enstaka upplevelser av musik kan ha terapeutiskt karaktär. De olika musikaliska aktiviteter 
inom musikterapi som till exempel improvisation, att lyssna till musik, komponera, 
uppträda inför publik, sjunga och spela efter noter, dansa till musik, samtala om musiken 
och vad den ”väcker”, sätta upp en musikal, ett drama eller en opera har till syftet att läka 
och bearbeta en smärtsam livssituation eller händelse (Alm, Grönlund & Hammarlund, 
2000).  
 
 

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 
Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga aspekter i omvårdnaden fokuserar på 
interaktionen mellan patient och sjuksköterska. Det som sker mellan dem har stora 
konsekvenser för patientens tillstånd. Travelbees tankegångar kan ha sammanfattats på 
följande sätt: 
 

”Omvårdnad är en mellanmänsklig process där den professionella 
omvårdnadspraktikern hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga 
eller bemästra upplevelser av sjukdom och lidande och, vid behov, att finna en mening 
i dessa upplevelser” (Travelbee, 1966, s. 7i Kirkevold s. 118). 
 

Travelbee förkastar en generaliserande människosyn och vill sudda ut begreppet patient 
och sjuksköterska. Hon försöker i stället framhäva de individuella egenskaperna hos de 
samspelande parterna i syfte att förhindra att patient och sjuksköterska förvandlas till 
stereotyper. Sjuksköterskan har övergripande ansvar för relationens etablering och 
upprätthållande för att tillgodose patientens omvårdnadsbehov, men båda parter måste 
reagera på den andres mänsklighet och acceptera varandra för att sjuksköterskan skall 
kunna tillgodose patientens behov. Travelbee påstår att den mellanmänskliga relationen är 
ett mål som kan uppnås genom följande faser:  
�  Det första mötet 
�  Framväxt av identitet 
�  Empati 
�  Sympati 
�  Ömsesidig förståelse och kontakt 

Det första mötet mellan två individer har till syfte att etablera den första kontakten genom 
observationer, intryck och bedömningar av den andra partens personlighet för att kunna 
upptäcka den unika individen. Genom empati kan sjuksköterskan förstå den andre 
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individens tankar och känslor, känna närhet, uppleva patientens personlighet tydligare och 
ha en större förståelse för patientens situation. Empati har förmågan att förändra 
interaktionsmönster och relationer till patienten för alltid. Sympati är nästa fas i processen 
och kännetecknas av en äkta medkänsla att genom umgänget med patienten lindra dennes 
lidande och minska börda. En nära och ömsesidig kontakt och förståelse mellan 
sjuksköterska och patient uppkommer av att de har skaffat sig en förmåga att dela 
varandras tankar, känslor och attityder (Kirkevold, 1994). 
 
Kommunikation är enligt Travelbee en målinriktad process för att etablera en 
mellanmänsklig relation till patienten och en förutsättning för att uppnå målet med 
omvårdnaden. Kommunikation som kan ske både verbalt (med hjälp av ord) och icke 
verbalt (i form av t.ex. mimik och tonfall) har i uppgift att lära känna patienten och 
tillgodose dennes behov. Kommunikation är en komplicerad process som kräver att 
sjuksköterskan innehar olika färdigheter, däribland kunskap och förmåga att tillämpa den, 
sensivitet och ett utvecklat sinne för ”timing”. Förmågan att tolka egna och andras 
handlingar och ingripa på ett effektivt sätt kräver självinsikt och förståelse av människors 
handlingar och engagemang. Sjuksköterskan måste ha en förståelse för människors villkor 
och sina egna värderingar Tillämpning av sjuksköterskans professionella kunskap och 
insikt är en bidragande faktor för att identifiera patientens omvårdnadsbehov och tillgodose 
detta. Omvårdnaden avhumaniseras om både sjuksköterskan och patienten inte reagerar på 
den andres mänsklighet som är en förutsättning för en mellanmänsklig relation (Kirkevold, 
1994). 

Omvårdnad av personer med demenssjukdom 
Omvårdnad av personer med demenssjukdom har ofta större betydelse än medicinsk 
behandling. Omvårdnaden har två syften; att behålla och stärka kontakten med 
omgivningen (socialisation) och ge stöd åt närstående. Omvårdnadens mål är att stimulera 
personer med demenssjukdom för att de så länge som möjligt behåller sina psykiska 
resurser. Personer med demenssjukdom utan stimulerande och täta orienterande signaler 
från omgivningen blir oroliga och aggressiva och sedan passiva och apatiska. 
Mentalstimulering och verklighetsorientering förhindrar att personer med demenssjukdom 
avskärmas från omgivningen. Det vardagliga vårdarbetet syftar till att personer med 
demens ska kunna behålla sina minneskapaciteter, orientering, ADL-funktioner, 
kontinensen, minska sina medicinförbrukningar och förbättra kontakter med medpatienter 
och vårdgivare. Personer med framskriden demenssjukdom kan delta i lekar och spel som 
de känner igen från ungdomen. Känsla av gemenskap och sammanhållning i gruppen kan 
också stärkas genom att personer med demenssjukdom får höra musik och sjunga sånger 
som de känner igen från ungdomen. Utan mental stimulering kan personer med 
demenssjukdom förlora sina psykiska förmågor (Ottosson, 2004). 

Problemformulering 
Större antal äldre personer med demenssjukdom ställer högre krav på hälso- och 
sjukvården. Den farmakologiska behandlingen är tyvärr inte tillräklig för att ge en god vård 
för personer med demenssjukdom som behöver speciella omvårdnadsinsatser. Användning 
av alternativa terapimetoder har stor betydelse för både personer med demenssjukdom och 
deras omgivning (Alm, Grönlund & Hammarlund, 2000; Wikström, 1997). Kan 
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musikterapi vara en effektiv metod när det gäller att fördröja demenssjukdomens 
utveckling och göra att personer med demenssjukdom klarar vardagen bättre?  

SYFTET 

Syftet med studien är att beskriva hur musik påverkar personer med demenssjukdom och 
vilken betydelse det har för omvårdnaden. 

METOD 

I syftet att kartlägga kunskapsläget inom problemområdet som valdes, bestämdes att göra 
en litteraturöversikt enligt Friberg (2006) Kap:11 Vetenskapliga artiklar söktes med både 
kvalitativ och kvantitativ utgångspunkt i syfte att skapa ett mera utbrett och oberoende 
perspektiv av den tillgängliga forskningen. Genom en litteraturstudie framställs en neutral 
bild av den vetenskapliga forskningen inom området och detta kunde bara uppnås genom 
att utnyttja både kvalitativa och kvantitativa studier  
 
Den kvantitativa forskningen står för den klassiska synen på evidensbaserad omvårdnad 
som utgår från att beviskraften kan rangordnas utifrån den forskningsansats som används. 
Kvantitativ forskning, enkelt utryckt möjliggör fastställande av bevis genom mätningar och 
jämförelser. Analys av kvantitativ forskning bidrar till att producera kunskap som tagits 
fram genom empirisk observation (Friberg, 2006 Kap: 2). 
 
I den kvalitativa forskningen används metoder som ligger inom det kvalitativa 
kunskapsparadigmet i syfte att fokusera på fenomens egenskaper och vilken betydelse 
detta fenomen har för människor. Kvalitativa studier vill skapa förståelse för patienten och 
hans situation genom att fördjupa sig i ett valt problem som har med patientens 
upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov att göra. Det studerade fenomenet som 
undersöks genom intervjuer, observationer och berättelser vill beskriva informanters 
subjektiva upplevelser. Problemområdet relateras därför till en viss patientgrupp och/eller 
ett visst vårdsammanhang och resultat behandlas som en vägledning för praktiskthandlande 
i vårdsituationer (Friberg, 2006 Kap:2). 
 
Både den kvantitativa och den kvalitativa forskningstraditionen är viktig för 
vårdforskningen eftersom olika problem kräver användning av olika metoder för att 
kunskapsutveckla den evidensbaserade vården (Friberg, 2006 Kap:2). 

Litteratursökning 
För att finna artiklar inom det valda ämnet användes databaser som Elin@, PubMed och 
Cinahl eftersom där finns det största urvalet av vetenskapliga artiklar som handlar om 
ämnet demens. Efter att databaserna valts, användes följande sökord: demens/dementia, 
musik/music, omvårdnad/care.  
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Vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats söktes (Bilaga 1). I 
många databaser finns det peer rewiewed funktion för att avgränsa sökning av artiklar till 
vetenskapliga tidskrifter. Alla artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter är inte 
vetenskapliga och det finns ingen funktion som kan hjälpa till att bedöma om en artikel är 
vetenskaplig. Därför görs en kvalitetsgranskning av de artiklar som ska analyseras. Detta 
innebär att forskningsartiklar granskas noggrant för att få fram information om en mängd 
aspekter som är viktiga att bevaka. Det är inte bara artikelns resultat som har betydelse 
utan även till exempel hur resultatet kommit till och teoretiska utgångspunkter. I de 
framtagna artiklarna lästes titel, syfte, abstrakt och resultat för att välja bort artiklar som 
inte passade in för att uppfylla studiens syfte. Varje enskild artikel lästes och granskades 
för att bättre förstå innehållet och ta ställning till om texterna passar studiens syfte och om 
kvaliteten är tillräcklig god (Friberg, 2006).  
 
Inklusionkriterier för artikelsökningen är att artiklarna ska vara skrivna mellan 1990 och 
2009, de flesta artiklarna är dock skrivna mellan 2000 och 2009. Inklusionskriterier är 
också artiklar om demenssjukdomar hos äldre personer, musik, musikterapi och vårdarens 
perspektiv. Artiklarna ska vara skrivna på engelska eller svenska, vara vetenskapligt 
granskade (peer-reviewed) och ha titlar och sammanfattningar som överensstämde med 
syftet. Dessutom lades vikten på det att artiklarna var primärkällor. Exklusionskriterier är 
artiklar som inte är vetenskapligt granskade, har titlar och sammanfattningar som inte 
överensstämmer med syftet och är skrivna på andra språk än engelska eller svenska. 
Sammanlagt ingick tretton artiklar i studien varav tre artiklar var kvantitativa och tio 
kvalitativa. 
 

Dataanalys 
Analysen började med att de valda artiklarna lästes igenom flera gånger med fokus på 
resultaten för att få en känsla av vad de handlar om och att identifiera nyckelfynden i varje 
resultat. Efteråt gjordes en sammanställning av varje studies resultat det vill säga det 
skapades en översikt över datamaterialet (Bilaga 2). Likheter och skillnader i resultaten 
identifierades och sorterades under olika områden. Det togs också hänsyn till studiernas 
kvalitativa eller kvantitativa ansats för att presentera resultaten på olika sätt beroende på 
om fokus ligger på siffror eller ord. När resultaten är av olika art kan det inte alltid göras 
en exakt jämförelse. Presentationen av analysen framställdes genom att ge innebörd åt 
områden och skapa en helhet för att ge läsaren möjligheten att förstå vad texten handlar om 
(Friberg, 2006, kap. 1 och 10). 

Etiska överväganden 
Varje forskning måste ta hänsyn till att återge en så sann bild som möjligt av det fenomen 
som undersöks. Därför har etiska principer som gäller för all vetenskaplig forskning två 
huvudsyften. Det första syftet som bidrar till riktighet och noggrannhet i vetenskaplig 
kunskap ansluter sig till regeln att det är förbjudet att fabricera eller falsifiera resultat i den 
vetenskapliga publikationen. Det är förbjudet att hitta på data eller utelämna data som är 
mindre önskvärda. Det andra syftet har i uppgift att skydda rätten till vetenskaplig 
egendom och ansluter sig till regeln att det är förbjudet att plagiera, det vill säga presentera 
eller utnyttja delar av andras arbeten. Det är ett plagiat att citera eller referera ur andra 
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forskares texter utan att uppge källan (Nyberg, 2000). De etiska principerna måste 
dessutom ha respekt för det mänskliga livet, hälsa, värdighet och integritet. Om en 
forskning innefattar informanter som inte har förmåga att ge sitt godkännande på grund av 
psykisk eller mentalt problem då ska forskargruppen vända sig till legala representanter till 
informanterna. Om inte sådana representanter finns då kan den etiska kommittén ge sitt 
godkännande att genomföra studien. När informanten visar sitt missnöje för studies 
genomförande genom verbalt eller icke- verbalt uttrycksätt skall alltid informantens 
önskemål utgöra en grund till eventuella beslut. Det skall framgå i rapporten att 
informanten inte hade möjlighet i början att lämna sitt godkännande 
(Helsingforsdeklaration, 2008). 
 
I några av de valda artiklarna har det inte tydligt framkommit några etiska 
ställningstaganden men genom att forskare beskrivit tillvägagångssätt, urval av deltagare 
och om deltagandet i studier varit frivilligt uppfattas det att deltagares integritet inte blivit 
kränkt. 
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RESULTAT 

Resultatet i denna litteraturstudie baseras på 13 artiklar (Bilaga 2) där 10 artiklar är 
kvalitativa studier och tre är kvantitativa studier vilka presenteras under områdena: 
Musikens inverkan på kognitiva funktioner, Musikens inverkan på beteende, Musikens 
inverkan på välbefinnande och Den individuellt anpassade musikens betydelse. 

Musikens inverkan på kognitiva funktioner  
Dagliga musik- och danssessioner kan leda till förbättrad kognition i form av exempelvis 
ökat minne, koncentrationsförmåga och orientering i tid och rum hos patienter med måttlig 
till svår demenssjukdom (Winckel, Feys & Weerdt, 2004). Samband mellan musik och en 
förbättring av minnesfunktionen hos personer med demenssjukdom har påvisats empiriskt. 
Exempelvis kan kommunikationen mellan vårdgivare och personer med demenssjukdom 
förbättras och detta kan visa sig i ett förändrat beteende hos personer med demenssjukdom. 
När musik spelas ökar personers med demens förståelse och medvetenhet för 
morgonrutiner trots att den verbala kommunikationen minskas från vårdgivarens sida 
(Götell, Brown & Ekman, 2002). Personer med demenssjukdom som behöver hjälp med 
morgonrutiner som till exempel rakning eller personlig hygien kan klara de här rutinerna 
med en viss stöttning från vårdgivaren då bakgrundsmusik spelas. Det visar sig även att 
tack vare sång och musik kan språkförmåga och kommunikation med andra människor och 
vårdgivare förbättras avsevärt (Götell, Brown & Ekman, 2000). 
  

”When the caregiver sang, the patient implicitly understood the intentions and the 
meaning of the tasks and responded by singing alone” (Götell, Brown & Ekman, 
2000, s. 208). 

 
Stämningen i omgivningen blir mer avslappnad när välkända sånger sjungs och musiken 
spelas upp. Alla som deltar i musikaktiviteter får ökat intresse för att skratta, skämta och ha 
roligt tillsammans. När bakgrundsmusiken spelas kan även gamla minnen väckas hos 
personer med demenssjukdom genom att exempelvis bilder, blommor eller foto tas fram. 
Materialet som de kan titta på, känna och lukta på har förmågan att stimulera deras minne. 
Försök att uttrycka sin glädje genom att sjunga är ett bevis att uppmärksamhetsförmågan 
och medvetenhet också kan öka hos personer med demenssjukdom tack vare musiken. Hos 
många personer med demenssjukdom förbättras språk- och talförmåga så att de även kan 
berätta sina livshistorier från ungdomstiden som är direkt förknippade till de bekanta 
sångerna (Götell, Brown & Ekman, 2000). Musikterapi kan även ha en positiv påverkan på 
personer med demenssjukdom som har svårt att uttrycka sig verbalt (Ashida, 2000). Det 
har visat sig att både levande och inspelad musik kan öka positiv engagemang och 
framkalla positiva verbala reaktioner hos personer med måttlig till svår demenssjukdom. 
Musiksessioner kan minska verbala utageranden som består av störande vokabulär i form 
av skrik eller utrop av oartikulerade ord (Casby & Holm, 1994). Personer med 
demenssjukdom som har svårt att utrycka sig kan förmedla sina upplevelser under 
musikaktiviteterna genom att spela på instrument mer kraftfullt och under längre tid 
(Ashida, 2000). Effekten av musikterapi kan vara kliniskt relevanta och utgöra en värdefull 



 
 

10 
 

metod för att fördröja svåra handikapp hos personer med demenssjukdom genom att 
förbättra deras kognitiva förmågor (Winckel, Feys & Weerdt, 2004). 
 
Det finns ibland vissa hinder för att uppnå positiva effekter av musikterapi på grund av 
avsaknad av intresse hos personer med demenssjukdom med en sådan typ av aktivitet. Det 
har visat sig att personer med demenssjukdom som är ovilliga att vara med kan lämna 
musiksessioner redan i början. Detta kan även bero på oförståelse för situationen som de 
befann sig i (Götel, Brown & Ekman, 2002). 

Musikens inverkan på beteende 
Musiksessioner har inverkan på beteendemönster som desorientering, depression och 
irritabilitet (Suzuki, Kanamori, Nagasava, Kojima, Ooshira, Nakahara, et. al., 2004). Det 
har även iakttagits att musikterapi i grupp har en positiv effekt på det sociala livet. När 
personer med demenssjukdom får möjlighet att sjunga tillsammans och dela med sig av 
sina minnen bidrar detta till mer meningsfull relation mellan dem och vårdgivarna (Ashida, 
2000). Det sociala samspelet som har stor betydelse för personer med demenssjukdom 
sociala liv kan väckas genom att de får medverka i sång och musik. När personer med 
demenssjukdom söker kontakt med varandra eller tar varandra i handen skapas gemenskap 
som kan bringa lycka i deras liv (Götell, Brown & Ekman, 2000). En långsiktig 
musikterapi kan ha positiva effekter på det dagliga livet för äldre personer med 
demenssjukdom och kan resultera i minskade stressade och utagerande reaktioner (Suzuki, 
et al., 2004). Musik har med framgång använts för att lugna ner upprörda personer med 
demenssjukdom och kontrollera deras agitation (Ragneskog & Kihlgren, 1997). Suzuki, et. 
al. (2004) beskriver hur upproriska beteende minskades under musikaktiviteter även 
nattetid. Vårdgivare blev mindre utsatta för fysiska angrepp även under 
omvårdnadsåtgärder. En person som led av desorientering, depression och irritabilitet 
förklarade att hon tyckte om att sjunga och kände sig glad under musiksessioner. Efter 
musikaktiviteter kunde hon även le och hälsa på vårdgivare (Suzuki, et. al., 2004). 
Irritabilitet av enskilda personer med demenssjukdom kan även utlösa ilska hos klarsynta 
patienter. Musikaktiviteter kan då utvecklas till omvårdnadsstrategier som bidrar till 
skapandet av en lugnare atmosfär genom att lugna ner agiterade personer med 
demenssjukdom (Ragneskog, et. al., 1997). Musiken verkar ha avslappnande effekt på 
agiterade personer med demenssjukdom med hög stressnivå (Suzuki, et. al., 2004). Då 
vårdgivare sitter tillsammans med personer med demenssjukdom till exempel en timme på 
eftermiddagen och lyssnar på bandspelare på låg volym eller spelar piano kan både 
atmosfären och känsloläge hos personer med demenssjukdom förändras till en lugnare och 
mer sansad stämning. Personer med demenssjukdom kan klara att sitta lugnt kvar i sina 
stolar och nynna med i visorna som de hör, samtala med varandra eller titta i tidningar. En 
vårdgivare uttryckte följande (Ragneskog, et. al., 1997): 
 

” Then, often a feeling of harmony appeared. Previously the patients never sat down. 
When several members of staff were up doing something all patients got up. It is much 
calmer now, plus we really have a nice time together” (Ragneskog & Kihlgren, 1997 
s. 178). 

 
I vissa fall kan musik uppfattas som störande ljud och både personer med demenssjukdom 
och vårdgivare kan ha ont av till exempel ljud från påslagen TV eller radio som ingen tittar 
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eller lyssnar på. Väldigt ofta visar personer med demenssjukdom tecken på agitation, 
irritabilitet, trötthet och huvudvärk på grund av ljud som de inte kan njuta av. Särskilt den 
moderna musiken är ett exempel av på störande ljud som de hade har svårt att njuta och 
slappna av till. Dessutom har vissa personer med demenssjukdom svårt att urskilja den 
verkliga världen från TV vilket kan orsaka agitation och rastlöshet (Ragneskog & 
KIhlgren, 1997). 

Musikens inverkan på välbefinnande 
En kombination av socialinteraktion och icke-verbal verksamhet till exempel att lyssna på 
musik ökar välbefinnande hos personer med demenssjukdom oavsett kognitiv förmåga 
(Sherratt, Hatton & Thornton, 2004). Särskilt levande musik är ett viktigt hjälpmedel som 
ökar positivt engagemang och minskar apati hos personer med demenssjukdom oavsett 
sjukdomens svårighetsgrad (Holmes, Knights, Dean, Hodkinson & Hopkins, 2006). 
Dagliga musikaktiviteter har styrkan att lindra nedstämningssyndrom och depressioner hos 
personer med demenssjukdom. Det påvisas en betydande minskning av depressiva 
symptom och en ökning av ett gott humör hos personer med demenssjukdom länge efter 
musiksessionerna. Dessutom förbättras stämningen och interaktionen mellan vårdgivare 
och personer med demenssjukdom avsevärt. Musikaktiviteter är en effektiv, icke- 
farmakologisk metod att dämpa och lindra depression hos personer med demenssjukdom 
(Ashida, 2000). Personer med demenssjukdom uppskattar musiksessioner som framkallar 
positiva verbala reaktioner hos dem. Musikaktiviteter spelar en betydande roll för att 
förbättra apati hos personer med demenssjukdom och förespråkas som en effektiv 
omvårdnadsåtgärd (Holmes, et. al., 2006). Musikaktiviteter uppfyller också 
mellanmänskliga och psykologiska behov hos personer med demenssjukdom och 
rekommenderas som en framtida omvårdnadsintervention (Sherratt, et. al., 2004). Musik 
påverkar även personer med demenssjukdom på en fysisk nivå.  Detta kan iakttas tydligt 
när det mätts förändringar i systoliskt blodtryck och nivån av stresshormon kortisol hos 
personer med demenssjukdom. Efter musikaktivitet påvisades sänkning av både blodtryck 
och stresshormonet kortisol hos personer med demenssjukdom. Påvisad minskning av de 
två faktorerna kan bidra till förebyggandet av hjärt- och cerebrala sjukdomar hos äldre 
personer med demenssjukdom. Dessutom kan personer med demenssjukdom som deltar i 
musikaktiviteter behålla sina fysiska och psykiska resurser längre. En kontinuerlig 
musikterapi har en stor betydelse för välbefinnandet hos personer med demenssjukdom och 
kan påvisas fysiskt (Takahashi, 2006). 

Den individuellt anpassade musikens betydelse 
De individuellt anpassade musikaktiviteterna förefaller ha större inverkan på personer med 
demenssjukdom än icke anpassade musikaktiviteter (Ragneskog, Asplund, Kihlgren & 
Norberg, 2001). Individuellt anpassad musik är både en lovande och mindre kostsam 
strategi att dämpa agitation hos personer med demenssjukdom. Musikaktiviteter som tar 
hänsyn till personers med demenssjukdom individuella och kulturella ursprung har 
förmågan att förbättra livskvalitet och omvårdnad genom att minska upprördhet och 
aggressivt beteende (Sung, Chang & Abbey, 2006).  
 
Musikterapisessioner påvisar att individuellt anpassad musik alltid ger någon form av 
inverkan på personer med demenssjukdom även om effekten i vissa fall blir relativt liten. 
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Personer med demenssjukdom uppvisar ofta sin tillfredställelse av musiken genom att 
lugna ner sig och sjunga eller nynna till musiken i stället att skrika, gråta eller göra oväsen 
som att banka på bordet: (Ragneskog, Asplund, Kihlgren & Norberg, 2001). 
 

”During the two operetta recordings, Hanna hummed to the melodies and remained 
sitting in her chair duning the intervention” (Ragneskog, Asplund, Kihlgren & 
Norberg, 2001, s. 152).  
 

Ansiktsuttrycken hos personer med demenssjukdom var också mer avslappnade och tydde 
på att deras ångest dämpades (Ragneskog, Asplund, Kihlgren & Norberg, 2001). Dessutom 
har individuellt anpassad musik förmåga att förbättra relation mellan anhöriga och 
personer med demenssjukdom som lider av personlighetsförändringar. Personer med 
demenssjukdom blir lugnare, fria från ångest, får bättre orientering i tid och rum och därför 
kan den psykiska närvaron med anhöriga bli mera rofylld (Gerdner, 2005). Agitation 
definieras som en olämplig verbal eller motorisk aktivitet och kan stimulera aggressivitet 
mot andra. Agiterade personer som lider av svår demenssjukdom uppvisar ofta sitt 
missnöje i form av skrik, rastlöshet, aggressivitet eller fysisk utagerande. Individuellt 
anpassad musik kan minska agitation hos personer med demenssjukdom och minska 
mental ansträngning hos vårdgivare (Ragneskog, et al., 2001). Individuellt anpassad musik 
underlättar omvårdnaden av personer med demenssjukdom som lyder av konfusion och 
ångest. Hos personer med demenssjukdom som har svårt att orientera sig i tid och rum, 
vandrar runt på sitt boende och försöker fly därifrån kan skapas lugn, ro och trygghet 
genom individuellt anpassade musikaktiviteter. Den individuellt anpassade musiken 
förbättrar också samarbetet mellan vårdgivare och personer med demenssjukdom genom 
att skapa mera meningsfull kommunikation och kontakt (Gerdner, 2005). 
 
Tyvärr har ibland även individuellt anpassad musik svårt att nå personer med 
demenssjukdom som är ständigt oroliga och förvirrade (Ragneskog, Asplund, Kihlgren & 
Norberg, 2001): 
  

”Once, when soothing music was played, he screamed; Stop that damned…” 
(Ragneskog, Asplund, Kihlgren & Norberg, 2001, s. 151). 
 

I sådana stunder kan positiva effekter inte uppnås trots tidigare erfarenheter av musikterapi 
hos personer med demenssjukdom (Ragneskog, Asplund, Kihlgren & Norberg, 2001). 



 
 

13 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Då syftet med studien var att beskriva hur musik påverkar personer med demenssjukdom 
och vilken betydelse det har för omvårdnaden var litteraturöversikt den mest tilltalande 
metoden. Metoden som valdes skulle klart beskriva studiens tillvägagångssätt. Den 
samlade informationen analyserades och sammanställdes i denna studies resultat. 
Resultatet syftar till att öka kunskapen inom ämnet. (Friberg, 2006). 
 
För att uppnå en bred beskrivning av problemområdet användes både kvalitativa och 
kvantitativa studier. I den kvalitativa forskningen har språket central betydelse eftersom 
resultatet beskrivs i ord. Detta gör att det kvalitativa synsättet kan tydliggöra både 
vårdgivares och personer med demens subjektiva upplevelser och känslor. I den 
kvantitativa forskningen sammanställs olika variabler och förklarar hur dessa påverkar 
problemområdet. Denna datainsamlingsmetod ger genom enkätinstrument, 
observationsschema och experiment en objektiv och neutral kunskap. Blandning av de två 
ansatserna ger en möjlighet att se helheten av studiernas olika framställda resultat (Friberg, 
2006). 
  
I syftet att uppfylla krav när det gäller litteratursökning användes i denna studie metoden 
som baseras på systematisk sökning av texter på olika databaser inom ämnesområdet. 
Pålitliga källor var en viktig utgångspunkt för att hitta relevanta artiklar inom 
ämnesområdet. Databaserna spelade en väsentlig roll i sökningen av artiklar eftersom de 
innehöll många publikationer och gav även förslag till sökord för att hitta de artiklar som 
var viktiga för att genomföra studien. Artiklar som hittades och ansågs vara användbara i 
denna studie var tillgängliga via databaser eller tidskrifter på Högskolans bibliotek i 
Skövde eller beställdes genom biblioteket på Östra Sjukhuset i Göteborg. Artiklarnas texter 
analyserades och granskades enligt inklusions- och exklusionskriterier som bestämdes i 
början. Med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier avgränsades också omfattningen 
av funna artiklar (Friberg, 2006). Vissa artiklar kunde inte besvara studiens syfte och 
valdes bort. Sökningen avgränsades till artiklar som inkluderade olika sorters 
musikaktiviteter och demenssjukdomar. Användning av både kvalitativa och kvantitativa 
studier bidrog till en större överblick av musikens påverkan på personer med demens och 
utökad kunskap i det direkta vårdarbetet. 

Resultatdiskussion 
I denna studie beskrivs att musikaktiviteter kan ha inverkan på personer med 
demenssjukdom och kan också utgöra en grund att fördröja demensutveckling och bevara 
personers med demenssjukdom både fysiska och mentala kapaciteter. Förbättrade 
kognitiva funktioner i form av ökat minne, koncentrationsförmåga och orientering i tid och 
rum observeras efter dagliga musik- och danssessioner. Musikaktiviteter har en stor 
förmåga att fördröja invaliditet av personer med demenssjukdom (Winckel, Feys & 
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Weerdt, 2004). Dessutom har det visat sig att alla personer med demenssjukdom oavsett 
sjukdomens svårighetsgrad uppskattar levande musik trots att det inte kan påvisas att 
inspelad musik var mindre effektiv att framkalla positiva verbala reaktioner hos dem 
(Casby & Holm, 1994). Kommunikation mellan vårdgivare och personer med 
demenssjukdom kan förbättras till exempel med hjälp av bakgrundsmusik som spelas 
under utförandet av olika omvårdnadsåtgärder. Trots att den verbala kommunikationen 
mellan personer med demenssjukdom och vårdgivare minskas under tiden när 
bakgrundsmusiken spelas kan större förståelse för omgivningen iakttas hos personer med 
demenssjukdom. Personer med demenssjukdom kan också med hjälp av vårdgivares 
instruktioner utföra hygienrutiner på egen hand som till exempel rakning eller tvättning av 
ansiktet (Götell, Brown & Ekman, 2002). Det framkomna studieresultatet stämmer överens 
med det som Wikström (1997) påvisar att musik är associationsskapande och kan genom 
att väcka känslor framkalla minnesbilder. Detta har stor betydelse för att öka 
minnesfunktionen hos personer med demenssjukdom. 
 
Musikaktiviteter har också en stor betydelse när det gäller att förändra beteende hos 
personer med demenssjukdom så att de blir mer avslappnade och mindre stressade. Detta 
bidrar att även vårdgivare kan känna sig mindre utsatta för fysiska angrepp och hot 
(Suzuki, Kanamori, Nagasava, Kojima, Ooshira, Nakahara, et. al., 2004). Blandning av 
klarsynta och upprörda personer med demenssjukdom kan skapa problem eftersom det kan 
utlösa ilska hos klarsynta personer. Musiken kan vara ett sätt att lugna ner agiterade 
personer med demenssjukdom så att olika konflikter kan slutas på ett tidigt stadium 
(Ragneskog & Kihlgren, 1997). Detta stämmer överens med Platons (1994) och Aristoteles 
(1987) beskrivning att musik kan lindra lidelse och sorg. Musiken har även stor betydelse 
för personers med demenssjukdom sociala liv. Förutom att personer med demenssjukdom 
har stor glädje att delta i musikaktiviteter skapas det en gemenskap som underlättar 
kontaken med varandra och vårdgivare eftersom personer med demenssjukdom har lättare 
att utrycka och visa sina känslor (Götell, Brown & Ekman, 2000). I resultatet framkom att 
det finns vissa skillnader när det gäller musikens påverkan på personer med 
demenssjukdom. Vissa personer med demenssjukdom har svårt att ta till sig 
musikaktiviteters goda egenskaper eftersom det saknas intresse för sådana aktiviteter eller 
att de är helt enkelt oförstådda med situationen som de befinner sig i (Götell, Brown & 
Ekman, 2002). Det framkommer också att personer med demenssjukdom även har svårt att 
njuta av ljud som de uppfattar störande och de kan visa tecken på irritabilitet och trötthet 
(Ragneskog, et al., 1997). 
 
Musikterapi spelar också en viktig roll som en icke farmakologisk behandlingsmetod att 
bevara eller förbättra välbefinnande hos personer med demenssjukdom. Depressiva 
personer med demenssjukdom visar tecken på minskning av nedstämningssyndrom och 
bättre humör länge efter musikaktiviteter vilket bidrar till förbättrad stämning på 
avdelningen och bättre interaktion mellan vårdgivare och personer med demenssjukdom 
(Ashida, 2000). Takahashi (2006) beskriver att musik kan användas för att förhindra 
somatiska sjukdomar och höja livskvaliteten hos personer med demenssjukdom. I 
ovanstående studie framkommer att efter musikaktivitet påvisas sänkning av blodtrycksamt 
minskning av stresshormonet kortisol och detta har stor betydelse för att förebygga hjärt-
och cerebrala sjukdomar. Resultatet stöds av Wikströms (1997) påstående att musik även 
kan lindra smärta och dämpa stressreaktioner genom att inverka på blodtryck och puls. 
Detta visar att musik påverkar människor på många olika plan, även den fysiska.  
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Den individuellt anpassade musikens användning i demensvård har större inverkan på 
personer med demenssjukdom än icke individuellt anpassad musik. Även om påverkan på 
personer med demenssjukdom i vissa fall är liten kan det konstateras att individuellt 
anpassad musik har förmåga att minska agitation hos personer med demenssjukdom vilket 
visar sig i mindre rastlöshet och aggressivitet. Individuellt anpassad musik kan vara ett 
redskap att även minska mental ansträngning hos vårdgivare (Ragneskog & Kihlgren, 
2001).  
 
Individuellt anpassad musik som tar hänsyn till personers med demenssjukdom 
individuella och kulturella bakgrund verkar mer effektivt än icke individuellt anpassad 
musik. Sådana musikaktiviteter är en mindre kostsam och mera lovande metod att höja 
personers med demenssjukdom livskvalitet och minska vårdgivarens arbetsbörda (Sung, 
Chang & Abbey, 2006). Resultatet visar också att individuellt anpassad musik ibland har 
svårt att nå personer med demenssjukdom som inte kan engagera sig och bryta sina 
negativa sinnesstämningar (Ragneskog & Kihlgren, 2001). Joyce Travelbee påtalar vikten 
av den individuella vårdplanen som tar avstånd från den generaliserande människosynen 
och stereotyper. Travelbee belyser betydelsen av uppfattningen att människor är unika och 
oersättliga individer. Detta har en fundamental innebörd att hantera människors sjukdom 
och lidande i syfte att tillgodose de individuella behoven. Upplevelser av sjukdom och 
lidande är unika för individen och kan innebära en personlig möjlighet till växt och 
utveckling. Den individualistiska människosynen sätter den enskilda individen i centrum i 
syfet att inte förbise att omvårdnaden måste anpassas efter patientens personliga 
upplevelser av sjukdom och lidande (Kirkevold, 1994). 
 
Det har påvisats att demenssjukdom är den främsta orsaken till fysisk och psykisk 
funktions nedsättning hos personer med demenssjukdom. Dessutom har omvårdnad av 
personer med demenssjukdom större betydelse än medicinsk behandling (Ottosson, 2004). 
Det är viktigt att nya forskningsrön tillämpas i omvårdnaden för att underlätta 
kommunikation mellan vårdgivare och personer med demenssjukdom och förbättra 
livskvalitet hos personer med demenssjukdom. Tyvärr har det påvisats att det finns 
svårigheter att tillämpa nya kunskaper i omvårdnaden av personer med demenssjukdom 
som beror på många olika orsaker. När vårdgivarens inställning till musikterapi undersöks 
visar det sig att vårdgivare har positiva attityder och är medvetna om musikens betydelse 
vid vård av äldre (Palo- Bengtsson, Ekman & Eriksson, 1997). Dessutom har det visat sig 
att när vårdgivare får möjlighet att utbilda sig och höja sina kunskaper om betydelsen, 
inverkan och tillämpningen av musikterapi i omvårdnaden av personer med 
demenssjukdom, förbättras deras kunskapsläge drastiskt (Sung, Chang & Abbey, 2008). 
Det som saknas fortfarande är planering att till exempel verkställa den individuella 
vårdplanen därför fortsätter fortfarande musikaktiviteter att ske i grupp. Gapet mellan den 
teoretiska kunskapen som vårdgivare har tack vare sin utbildning och avsaknaden av tid i 
möte med personer med demenssjukdom i direkta vårdarbete omöjliggör att 
handlingsplaner förverkligas och verkställas i praktiken (Palo- Bengtsson, et al., 1997). 
Om de olika problemen övervinns då kan den evidensbaserade kunskapen om musikterapi 
tillämpas i praktiken och omvårdnadsåtgärder gentemot personer med demenssjukdom 
ändras markant (Sung, et al., 2008). 
 
Tillämpning av nya kunskaper i äldrevården har stor betydelse eftersom antalet multisjuka 
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äldre ökar ständigt. Dessutom har befolkningsprognoserna de senaste decennierna slagit fel 
och livslängden ökar mer än vad demograferna beräknat. Personer som är åttio år eller 
äldre utgör fem procent av den totala befolkningen och enligt prognoser kommer 
dödligheten att sjunka ytterligare. Antalet personer i de högsta åldrarna kommer att öka 
mer än vad för närvarande beräknats (Socialstyrelsen, 2005). Beroendet av andra personer 
kan påverka de äldres livskvalitet negativt därför är det viktigt att främja deras autonomi 
genom att göra de äldre delaktiga i sin egen vård (Jakobsson, 2005). Ökningen av antalet 
mycket gamla och sjuka människor ställer stora krav på både sjukvård och äldreomsorg när 
det gäller både flexibilitet och effektiv samordning (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Genom att förena vetenskap och konst görs människor bekanta med något som de inte 
tidigare känt. De irrationella och intuitiva processer som äger rum genom musiken i den 
terapeutiska relationen kan utvärderas tack vare människors individuella musikupplevelser 
(Alm, et al., 2000). Musikterapin som är en av de olika alternativa terapimetoder som har 
används länge i läkande syfte så länge människan existerat och är ett effektivt sätt att 
underlätta omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Denna läkande inverkan av 
musikterapi beskrivs enligt följande: 

 
”Musikterapi främjar den kreativa processen att röra sig mot en helhet genom att 
utveckla individens förmåga och vilja att använda sin potential för välbefinnande i 
områden som: oberoende, frihet att förändras, anpassningsförmåga, balans och 
integration. Musikterapi förutsätter en interaktion mellan terapeut, klient och musik. 
Dessa interaktioner initierar och upprätthåller musikaliska och icke- musikaliska 
förändringsprocesser som ibland går att observera. Liksom de musikaliska begreppen 
rytm, melodi och harmoni utvecklas och rör sig över tid, så kan även terapeuten och 
klienten utveckla en meningsfull relation som förhöjer livskvaliteten. Vi tror att 
musikterapi på ett unikt sätt bidrar till människans välbefinnande eftersom 
människans gensvar på musik är unik” (Kenny, 1989, s. 30). 
 

De kulturella och humanistiska perspektiven i vårdarbetet som framkommer genom olika 
vetenskapliga studier är oersättliga när det gäller att utveckla hälso- och sjukvård. Musik 
som ett terapeutiskt och estetiskt instrument har förmåga att fungera som en bro mellan den 
vetenskapliga och humanistiska forskningstraditionen (Alm, Grönlund & Hammarlund, 
2000). 

Slutsats 
Resultatet visar att behandling med musikterapi ökar minne, koncentration, social 
interaktion och minskar agiterat beteende hos personer med demenssjukdom. Förbättring 
av personers med demenssjukdom olika fysiska och psykiska funktioner har stor betydelse 
för utövandet av omvårdnadens olika åtgärder. Kommunikation och den sociala 
interaktionen mellan personer med demenssjukdom, andra patienter, vårdgivare och även 
anhöriga förändras så att den ömsesidiga kontakten blir mera avspänd och förtroendefylld. 
Sinnesstämningen hos personer med demenssjukdom och atmosfären på avdelningen blir 
också lugnare och mer avslappnad. Musikterapi kan vara ett värdefullt redskap för att 
förbättra tillvaron för vårdgivare som är engagerade i vård av personer med 
demenssjukdom avsevärt. 
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Denna studies resultat kan bidra till utveckling av den evidensbaserade omvårdnaden av 
personer med demenssjukdom men området behöver utforskas mer. 
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Practice. 
(2001).  

Syftet med 
studien var att 
belysa hur 
individuellt 
anpassad 
musik 
minskar 
agitation och 
påverkar 
emotionella 
reaktioner hos 
personer med 
svår 
demenssjuk-
dom. 

Kvalitativ 
studie där 
fyra personer 
med svår 
demenssjuk-
dom 
uppvisade 
tecken på 
agitation 
undersöktes 
genom 
observation. 
Musik-
sessioner 
videofilmades
. 

Alla fyra 
personer med 
demens 
reagerade på 
något sätt på 
musiken, 
dock 
beroende på 
vilken musik 
spelades. 

Musik kan 
vara en 
effektiv 
metod att 
minska 
agitation hus 
personer med 
demens men 
för att uppnå 
ett gott 
resultat måste 
metoden 
utvärderas till 
varje individ. 
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Thornton, A., 
& Hatton, C. 
Emotional 
and 
behavioral 
responses to 
music in 
people with 
dementia: an 
observational 
study. Aging 
& Mental 
Health. 
(2004).  

Syftet med 
studien var att 
undersöka om 
det finns 
någon 
inverkan på 
personers 
med 
demenssjukdo
m sociala 
interaktionen 
vid musik-
tillfällen. 

Kvantitativ 
studie där 24 
personer med 
måttlig till 
svår kognitiv 
störning 
undersöktes 
enligt 
MMSE-test 
(Mini Mental 
State 
Examination). 

Levande 
musik ökar 
engagemang 
och 
välbefinnande 
hos personer 
med 
demensjuk-
dom. 

Levande 
musik verkar 
ha betydelse 
för att 
förbättra 
välbefinnan-
de hos 
personer med 
demenssjuk-
dom. 
Musikaktivi-
teter innebär 
också 
möjlighet till 
social 
interaktion 
och 
medverkan. 

Sung, H., 
Chang, A.M., 
& Abbey, J. 
The effects of 
preferred 
music on    
agitation of 
older people 
with dementia 
in Taiwan. 
International 
Journal of 
Geriatric 
Psychiatry. 
(2006).  

Syftet med 
studien var att 
undersöka om 
musik- och 
rörelsese-
ssioner i 
grupp har 
någon effekt 
på 
institutionali-
serade och 
agiterade 
personer med 
demenssjuk-
dom.  

Kvantitativ-
studie där 18 
personer med 
demenssjuk-
dom 
undersöktes 
om de genom 
musik kan 
förstå och 
följa enkla 
instruktioner 
och 
aktiviteter. 

Det visade sig 
att 
förekomsten 
av agiterade 
beteenden 
minskade 
med 33,4 
procent för 
den grupp 
som fick 
utöva rörelse 
till musik. 

Musik och 
rörelse kan 
vara ett 
effektiv och 
mindre 
kostsam 
alternativ till 
farmakolo-
giska och 
andra fysiska 
medel för att 
minska 
agiterade 
beteenden 
hos personer 
med 
demenssjuk-
dom. 
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Suzuki, M., et 
al. Behavioral 
and 
endocrinolo-
gical 
evaluation of 
music therapy 
for elderly 
patients with 
dementia.  
Nursing and 
Health 
Science. 
(2004).  

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
effekten av 
musikterapi 
på personer 
med senil 
demenssjuk-
dom med 
hjälp av 
endokrina och 
beteendeveten
skapliga 
utvärderingar. 

Kvalitativ 
studie där 10 
personer med 
senil 
demenssjuk-
dom fått delta 
i musikaktivi-
teter två 
gånger per 
vecka. 
Personer med 
demens 
undersöktes 
med hjälp av 
MMSE- test. 

Det visade sig 
att 
musikterapi 
påverkade 
stressade och 
irriterade 
personer med 
demenssjuk-
dom positivt 
och dessutom 
stimulerade 
och förstärkte 
deras 
språkkunska-
per 
signifikant. 

Långsiktiga 
musikaktivi-
teter kan ha 
positiva 
effekter på 
det dagliga 
livet hos 
personer med 
demenssjuk-
dom.  

Takahashi, T., 
& Matsushita. 
Long-Term 
Effects of 
Music 
Therapy on 
Elderly with 
Moderate/Sev
ere Dementia. 
H. Journal of 
Music 
Therapy. 
(2006).  

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
långsiktiga 
effekterna av 
musikterapi 
på personer 
ned måttlig 
till svår 
demenssjuk-
dom. 

Kvalitativ 
studie där det 
undersöktes 
förändringar i 
det systoliska 
blodtrycket 
och 
stresshormons
kortisolnivå 
under två år 
före och efter 
musik-
sessioner. 

Det visade sig 
att det 
systoliska 
blodtrycket 
och 
kortisolnivån 
minskades 
redan efter 
den första 
musik-
sessionen. 

Musik kan 
vara effektiv 
att förebygga 
hjärt- och 
cerebrala 
sjukdomar 
hos personer 
med 
demenssjuk-
dom. 

Winckel, A., 
Feys, H., & 
Weerdt, W. 
Cognitive and 
behavioral 
effects of 
music- based 
exercises in 
patients with 
dementia. 
Clinical 
Rehabilitation 
(2004).  
 

Syftet var att 
utvärdera 
effekterna av 
musikterapi 
vad gäller 
stämningsläge 
och kognitiv 
funktion hos 
personer med 
demenssjuk-
dom. 

Kvalitativ 
studie där 15 
personer med 
demenssjuk-
dom fick 
delta i dagliga 
musikaktivi-
teter under tre 
månader. 

Personer med 
demenssjuk-
dom har fått 
bättre minne, 
koncentration
sförmåga och 
orientering i 
tid och rum. 

Dagliga 
musikakti-
viteter kan ha 
positiva 
effekter vad 
gäller 
personers 
med 
demenssjuk-
dom 
kognitiva 
förmåga. 

 


