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Sammanfattning: Demens är en sjukdom som ökar i samhället till följd av att den äldre 

populationen ökar. Sjukdomen innebär ofta en försämrad livskvalitet för den 

drabbade samtidigt som det leder till samhällsekonomiska konsekvenser.  

Vanligt förekommande beteendeförändringar är exempelvis oro, aggressivitet 

samt depression. Läkemedel är en vanlig förekommande åtgärd vid 

beteendeförändringar, men innebär ofta negativa konsekvenser såsom 

oönskade bieffekter samt onödiga kostnader. Musik är därför ett alternativt 

sätt till läkemedel för att lindra beteendeförändringar, då musiken skapar en 

lugn atmosfär och en meningsfull tillvaro. Syftet med litteraturstudien var 

därför att beskriva musikens påverkan på personer med demenssjukdom.  

Resultatet visade en lindring av oro, fysisk- och verbal aggressivitet samt 

depression efter det att personer med demens lyssnade på musik. Musiken 

gav även en bättre livskvalitet samt välbefinnande, främjade 

kommunikationen och förbättrade den sociala interaktionen med andra. 

Musiken hade även en positiv effekt på personernas rörelseförmåga samt 

lockade fram deras kreativitet. Musiken hade såväl en direkt som en fördröjd 

effekt på beteendeförändringarna.  
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Abstract: Dementia is a disease which is increasing in the elderly population. Various 

specific behaviors such as anxiety, aggression and depression are often seen 

in people with dementia. Medicines are often used to moderate the symptoms 

but lead to negative consequences such as side effects and unnecessary costs. 

Music is an alternative to drugs to alleviate negative behaviors. Music can 

create a tranquil atmosphere and a meaningful life for people suffering of 

dementia. Therefore the purpose of this literature study was to describe the 

influence of music on people with dementia. 

The results showed that listening to music alleviated anxiety, physical- and 

verbal aggression, and depression in people with dementia. The music also 

provided a better quality of life and well-being, stimulated communication 

and improved the social interaction with others. The music also had a positive 

effect on the person’s ability to move and brought out their creativity. The 

music was found to have both a direct and a delayed effect on negative 

behavior patterns. 
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Inledning 

I takt med att antalet äldre ökar i vårt samhälle, ökar även antalet personer med demenssjukdom. 

WHO:s definition av demens beskrivs enligt ICD-10 (International Classification of Diseases), med 

symtom såsom nedsatt emotionell kontroll, motivation eller förändrat socialt beteende, reduktion av 

kognitiv förmåga och minnesnedsättning, besvär som varit ihållande i minst sex månader (Sjöbeck 

& Nilsson, 2009). Det beräknas att 24 miljoner personer i världen lever med en demenssjukdom, 

vilket bedöms att fördubblas var tjugonde år (Hoe & Thompson, 2010). I Sverige beräknas ungefär 

150 000 personer idag vara drabbade av någon form av demenssjukdom (Jönhagen, 2011). 

Forskning visar att hälften av befolkningen över 90 år lider av en demenssjukdom samt att ungefär 

9 000 personer under 65 år är drabbade (Jönhagen, 2011). Demens är en kronisk och progredierande 

hjärnsjukdom, som innebär stora samhällsekonomiska konsekvenser såsom medicinsk behandling 

och omvårdnad, men även förlorad produktivitet och för tidig död (Lökk, 2011). Den årliga 

kostnaden av medicinsk behandling och omvårdnad vid demens, var i Sverige år 2011 87 000 

kronor per person (Löök, 2011). Demenssjukdomen medför sämre livskvalitet för personen som är 

drabbad, där även de anhöriga påverkas (Ahlskog, Geda, Graff-Radford & Petersen, 2011). 

Antalet äldre personer med demenssjukdom är en stor del av den äldre populationen, som är sjuka i 

vårt samhälle idag (Jönhagen, 2011). Av denna anledning är det högst sannolikt att sjuksköterskor 

någon gång kommer i kontakt med personer med demenssjukdom och det är av stor vikt att 

sjuksköterskan har kunskap om demenssjukdomen och dess konsekvenser (Hoe & Thompson, 

2010). Olika faktorer i miljön, såsom musik, kan lindra beteendeförändringar vid demenssjukdom 

och är ett prioriterat forskningsområde (Wijk, 2011), men mer forskning behövs för att säkerställa 

evidens gällande icke farmakologiska metoder för att minska beteendeförändringar (Kihlgren & 

Skovdahl, 2008).  

 

Bakgrund 

Demenssjukdom 

Det har inte alltid funnits kunskaper om demenssjukdomen, utan förvirring och glömska har ansetts 

vara en del i det normala åldrandet, men i och med forskning anses demens vara en sjukdom 

(Nystrand & Röhl, 1999). Demenssjukdomarna påverkar i första hand storhjärnans funktioner till 

följd av att nervcellerna bryts ned och dör (Jönhagen, 2011), men orsaken till detta är okänd 

(Sjöbeck & Nilsson, 2009). Tidiga tecken på demens är minnesstörning som försämras med tiden.  

Därefter följer svårigheter att tala, tänka, planera, svårigheter med koncentrationen samt att hantera 

stress. Forskning visar att riskfaktorer för demens är hög ålder, arv, högt blodtryck, höga blodfetter, 

lågt intag av fet fisk samt låg fysisk och mental aktivitet (Sjöbeck & Nilsson, 2009). 

Demenssjukdom delas in i tre olika grupper såsom primär degenerativa, vaskulära och sekundära. 

Alzheimers är den vanligast förekommande demenssjukdomen och ingår i den primära degenerativa 

gruppen (Jönhagen, 2011).    
 

Socialstyrelsen (2010) beskriver att utredning av demenssjukdom i första hand innebär att utesluta 

demensliknande symtom orsakade av hjärntumörer, infektioner av hjärnan, missbruk av läkemedel 

eller droger. Olika undersökningar görs såsom somatisk undersökning, anamnes både ur patient och 

anhörigas perspektiv samt testning av minnesförmågan för att därefter bedöma resultaten och ställa 

en diagnos.  Andra undersökningar för utredning av demenssjukdom är exempelvis röntgen av 

hjärnan, i vissa fall undersökning av ryggmärgsvätskan och Mini-Mental Test (MMT) 

(Socialstyrelsen, 2010). MMT är ett enkelt och vanligt förekommande mätinstrument som används 

vid utredning av demenssjukdom (Jöhnhagen, 2011) där den kognitiva förmågan uppskattas 
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(Svenskt Demenscentrum, 2008d). 

 

För att fastställa diagnosen demens, används en så kallad diagnostic and statistic manual of mental 

disorders (DSM-IV) och i enlighet med den, krävs det att personen ska ha nedsatt minnesfunktion 

samt minst en kognitiv störning såsom afasi, apraxi, agnosi eller störning av exekutiva funktioner 

(Svenskt Demenscentrum, 2008c). 

 

Det finns för närvarande inte någon medicinsk behandling, som botar demenssjukdomar, utan 

endast läkemedel som bromsar sjukdomsförloppet (Sjöbeck & Nilsson, 2009). Dessa 

läkemedelsgrupper är kolinesterashämmare och NMDA- receptorantagonist. Det finns även 

betydelsefulla omvårdnadsinsatser som bidrar till en bättre hälso- och sjukvård (Jönhagen, 2011).  

 

Beteendeförändringar vid demens 

Beteendeförändringar förekommer ofta i samband med demenssjukdom (Skovdahl & Kihlgren, 

2011), och är för närstående svåra att hantera (Gullberg, 2011), men det kan även för vårdpersonal 

vara en stor utmaning att möta dessa personer då de uppvisar ett förändrat beteende (Svenskt 

demenscentrum, 2008b). Beteendeförändringar som uppstår kan variera beroende på vilka delar av 

hjärnan som drabbas och personer med demens kan ha svårigheter att, utan stöd, klara av tillvaron 

(Demensförbundet, 2012), då minne och språk försämras samt att de ofta får svårigheter med 

orientering, tidsuppfattning och planering (Andrén, 2010). Vanligt förekommande tillstånd i 

beteendet som uppstår är oro, irritabilitet samt fysisk- eller verbal aggressivitet, men även 

nedstämdhet, apati samt rastlöshet (Skovdahl & Kihlgren, 2011). Aggressivitet kan uppkomma när 

som helst utan någon uppenbar orsak och kan visa sig både genom fysisk- samt verbal aggressivitet, 

där fysisk aggressivitet kan ge sig uttryck i slag och knuffar emedan verbal aggressivitet kan visa 

sig genom skrik och svordomar (Svenskt demenscentrum, 2008b). Att personen med demens 

vandrar omkring, ropar eller skriker kan vara en reaktion på den oro de känner (Svenskt 

Demenscentrum, 2008a). Även depression är vanligt hos personer med demens (Gullberg, 2011). 

Svenskt Demenscentrum (2008e) uppger att personer med demenssjukdom ofta känner sig oroliga 

och upprörda samt att de ofta vandrar omkring för att lindra sin rastlöshet, de kan även uppleva sig 

otrygga på grund av att de inte känner igen sig i omgivningen. Norberg och Zingmark (2011) anser 

att det inte finns några direkta förklaringar till varför en person med demenssjukdom uppvisar oro 

och inte heller något givet sätt att hantera den på. Men Skovdahl och Kihlgren (2011) menar att 

känslan av att bli hindrad, att inte ha en meningsfull tillvaro och avsaknad av fysisk aktivitet kan 

orsaka oro hos personer med demens, vilket i sin tur kan leda till konflikter med andra brukare 

och/eller personal.  

 

Musik och hälsa 

Begreppet musik härstammar från grekiskan ”mousike” och betyder ”musernas konst” (Bojner-

Horwitz & Bojner, 2005). Människor har sedan urminnes tider använt musiken i helande syfte 

(Bojner-Horwitz & Bojner, 2005). I många kulturer hänger medicin och musik ihop på ett eller 

annat sätt. En musiketisk grundsyn är att musiken har stor påverkanskraft på själen (Ruud, 2002). 

Musik som begrepp anses vara svårt att definiera (Bojner-Horwitz & Bojner, 2005), då musik är 

komplext där forskare har olika uppfattningar om dess påverkan på människan. En del hävdar att 

musik manipulerar människor, emedan andra menar att det finns helande effekter i musiken. 

Musiken anses påverka oss såväl kroppsligt som mentalt, men även emotionellt, visuellt och socialt 

(Bojner-Horwitz & Bojner, 2005). Musikens påverkan på kroppen uppvisas genom förändringar i 

blodtryck, puls, andningsfrekvens, kroppstemperatur samt den elektriska aktiviteten i hjärnan på ett 

förutsägbart sätt (Myskja & Lindbæk, 2000). Det anses därför finnas en anledning till att 

klassificera musiken som avslappnande, aktiverande eller stabiliserande. 
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Musik i hälso- och sjukvården delas in i omvårdnadsmusik samt musikterapi och ska ej förväxlas 

(Nilsson, 2010). Musikterapi utförs av en utbildad musikterapeut och är en känslomässig terapi med 

det terapeutiska mötet i centrum, emedan omvårdnadsmusik innebär inspelad musik i syfte att ge 

avslappning, välbefinnande samt att ge personen möjlighet att tänka tillbaka på positiva minnen från 

förr. Lugn musik skapar en förändring i individens inre genom att obehagliga och oönskade ljud 

stängs ute. Med lugn musik avses exempelvis mjuka tonansatser, klar struktur samt långsam takt. 

Evan Kane var en läkare under 1900-talet, som ansåg att de patienter som fick lyssna på musik 

under operation behövde mindre mängd smärtstillande läkemedel samt upplevde mindre oro. Musik 

kan distrahera, ge avkoppling, ge ökat välbefinnande samt lindra lidande. Den kan förmedlas via 

hörlurar eller så kallad ljudkudde, vilket är att föredra framför musik som förmedlas genom 

högtalaranläggning, då patienten inte alltid själv kan välja typ av musik eller reglera ljudnivån (ibid.) 

 

Enligt Bojner-Horwitz och Bojner (2005) finns det även könsaspekter angående musiken, där 

kvinnor med ökande ålder har en mer positiv attityd till musiklyssnande jämfört med män. 

 

Florence Nightingale var den första omvårdnadsteoretikern som beskrev att hälsa och sjukdom är 

beroende av miljön (Svenska sjuksköterskeförening, 2008). Hon var först med att använda musiken 

som behandling för att förebygga ohälsa och menade att det var sjuksköterskan som ansvarade för 

patientens ljudmiljö när läkningsprocessen påbörjades (Nilsson, 2010). Florence Nightingale 

definierade hälsobegreppet som ”health is not only to be well, but to be able to use well every power 

we have”(Idvall, 1997, s.47)  och “being the best one can be at any given point in time” (Idvall, 

1997, s. 48). För att förebygga sjukdom och återställa hälsan ansåg hon att miljön var en viktig 

faktor. Relationen mellan kropp och själ var viktig och sinnestillståndet påverkades i hög grad av 

människans reaktion på sin miljö (Idvall, 1997). Att höga ljud ökar patientens distraktion och kan 

leda till stress samt orsaka trötthet, var en del av hennes teori. Kultur i vården, såsom exempelvis 

musik, kan även leda till en mer meningsfull, motiverande och omväxlande sysselsättning för 

patienten (Söderhamn, 1997). 
 

Beteendeförändringar och musik 

Det finns ett starkt samband mellan demens och beteendeförändringar, som exempelvis ångest, 

depression och fysisk aggression, vilka ofta drabbar personer med demenssjukdom (Lolk & 

Gulmann, 2006). Wijk (2011) nämner att sjuksköterskan ser svårigheter med att ge en god 

omvårdnad i en dåligt anpassad vårdmiljö, då det kan ge oro som följd. Om oro, irritabilitet och 

aggressivitet lindras för personer med demenssjukdom, kan den egna funktionsförmågan stärkas 

och ge ökad livskvalitet, men även leda till en mindre arbetsbörda för vårdpersonal (Hoe & 

Thompson, 2010). Tillstånd såsom oro och aggression, vilket dementa ofta uppvisar, kan ha 

negativa effekter på vårdens kvalitet, vilket kan vara tidskrävande för personalen och som i sin tur 

kan leda till en stressig miljö (Murfield, Cooke, Moyle, Shum & Harrison, 2011), och agitation, oro 

samt aggressivitet kan minska genom att ha en lugn ljudmiljö (Socialstyrelsen, 2010). 

Det är då viktigt att ha kunskap om hur dessa beteenden kan dämpas (Murfield, et al., 2011), men 

även att som personal vara lyhörd samt att ha den kompetens som krävs för att tolka dessa uttryck 

då exempelvis personer med grav demenssjukdom ej kan uttrycka sig verbalt (Tuomi, 2010).  

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska framgår det att sjuksköterskan ska 

reflektera, motivera och medverka till att utveckla en god vårdmiljö samt att tillgodose patientens 

psykiska, fysiska, sociala, kulturella samt andliga omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 2005). 

Sjuksköterskan ska arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och genom att söka, analysera 

och kritiskt granska litteratur, få nya kunskaper (Socialstyrelsen, 2005). 
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Musikbaserade aktiviteter ökar inom omvårdnaden som en icke medicinsk behandlingsmetod (Spiro, 

2010). Nilsson (2010) hävdar att musiken har en påverkan på personer med demenssjukdom, där 

musiken har en lugnande effekt och kan ge en bättre livskvalitet. Tuomi (2010) menar att 

sjuksköterskan kan vidta omvårdnadsåtgärder, såsom dans, sång och musik för att ge personen med 

demenssjukdom en meningsfull sysselsättning.  

 

Eftersom demens är en vanligt förekommande sjukdom bland våra äldre, är det högst sannolikt att 

alla sjuksköterskor någon gång kommer i kontakt med dessa personer. Sjuksköterskan måste ha god 

kunskap om demens samt olika omvårdnadsåtgärder, såsom musik, eftersom det annars kan 

försvåra omvårdnaden av dessa personer. Det är av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap om hur 

dessa beteendeförändringar kan lindras på bästa möjliga sätt, eftersom det förekommer att 

läkemedel ges utan att omvårdnadsåtgärder är vidtagna för att dämpa beteendeförändringar.  

 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva musikens påverkan på personer med demenssjukdom.  

 

Metod 

Litteraturstudien gjordes med induktiv ansats och är genomförd enligt Fribergs (2006) metod för att 

undersöka om musiken är en alternativ behandling av demenssjukdom. Willman, Stoltz och 

Bahtsevani’s (2006) granskningsmall användes för att bedöma den vetenskapliga kvaliteten av 

resultatartiklarna. 
 

Datainsamling 
 

Sökorden diskuterades fram och formulerades utifrån problemformulering och syfte. Sökorden som 

användes var dementia, music, nursing, anxiety, agitation, aggression och memory, vilka 

kombinerades i olika konstellationer. Databaserna som användes var CINAHL, SweMed +, 

PubMed samt PsycInfo. PsycInfo valdes eftersom databasen täcker psykologi och psykiatri samt 

stämde överens med litteraturstudiens syfte. De resterande databaserna valdes då de omfattar vård, 

medicin samt hälsovetenskap. PubMed var den enda databasen där MeSH- termer användes för att 

begränsa antalet träffar emedan det i de andra databaserna användes fritextsökning för att utöka 

antalet träffar (Bilaga B). De sökningar som inte gav några träffar redovisas ej, men dubbletter 

redovisas som* efter parenteserna (Bilaga A). Inklusionskriterierna var personer med 

demenssjukdom och hur deras beteende påverkades av musik av olika slag, att artiklarna skulle vara 

publicerade de senaste fem åren och vara från hela världen samt vara peer-reviewed. 

Exklusionskriterierna var att artiklarna inte skulle vara översiktsartiklar samt att de inte skulle 

omfatta enbart musikterapi då detta är en specifik behandlingsform som utförs av en utbildad 

musikterapeut.  

 

För att hitta artiklar till urval 1 lästes 47 abstrakt varav 15 artiklar valdes ut. Dessa artiklar lästes 

noggrant igenom och fem valdes bort på grund av att de inte motsvarade syftet eller att de var 

översiktsartiklar. I urval 2 återstod tio resultatartiklar, vilka var från Taiwan, Australien, USA, 

Skottland, Storbritannien samt Sverige, varav sju var kvantitativa och tre kvalitativa.  
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Databearbetning 

De tio resultatartiklar, som valdes, lästes åter igenom noggrant och granskades enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani’s (2006) granskningsmallar, en för kvalitativa och en för kvantitativa artiklar. 

Artiklarna delades sedan upp i grad I, grad II samt grad III beroende på artiklarnas vetenskapliga 

kvalitet, där grad I bedöms vara av låg kvalitet, grad II av medel kvalitet och grad III av hög kvalitet. 

Alla tio artiklar bedömdes till grad II eller grad III, det vill säga av medel- samt hög vetenskaplig 

kvalitet, och fördes sedan in i artikelöversikten (Bilaga C och D). Syfte, metod, urval samt slutsats 

sammanställdes och skrevs in i artikelöversikten (Bilaga C och D). 

 

Samtliga artiklar lästes igenom ännu en gång och vissa ord slogs upp och översattes till svenska, för 

att lättare förstå artiklarna samt för att undvika missförstånd. För att lättare få en överblick över 

artiklarnas resultat färgmarkerades dem i olika färger, där samma färg innebar liknande resultat. 

Resultatet delades sedan upp i olika kategorier där passande underrubriker till resultatet skapades. 

Dessa underrubriker blev ”Musikens effekter på oro, aggressivitet och depression”, ”Musikens 

effekter på interaktionen med andra” samt ”Betydelsen av musikens tidpunkt och varaktighet”. 

 

 

Resultat  
 

Musikens effekter på oro, aggressivitet och depression 
 

Oro var ett symtom, som ofta sågs hos personer med demenssjukdom och musiken visade sig ha en 

positiv inverkan genom att kraftigt reducera denna (Sung, Chang & Lee, 2009; Choi, Lee, Cheong 

& Lee, 2009; Cohen-Mansfield, et al., 2010), samtidigt som den var en enkel, billig samt säker 

åtgärd (Ho, et al., 2011). Musiken var en åtgärd, som var mer effektiv vid lindring av fysisk oro 

jämfört med verbal oro och det fanns indikationer på att redan vid lite stimuli kunde uppkomst av 

oro förebyggas (Cohen-Mansfield, et al., 2010). En förutsättning för goda resultat och för att uppnå 

optimal effekt var att musiken valdes med utgångspunkt från varje enskild individs tycke (Sung, et 

al, 2009), och kulturell bakgrund (Sung, et al., 2009) samt vad personen föredragit tidigare i livet 

med hjälp av familj eller vårdare, där positiva resultat i form av minskad oro sågs (Janata, 2012; 

Sung, et al., 2009). Dock sågs även en reducering av oro där musikprogrammet var förutbestämt, 

och där personerna med demens aldrig förr hade hört just den musiken, men hade trots det en god 

effekt (Ho, et al., 2011). Det ansågs vara av stor vikt att upplysa personalen om musikens positiva 

effekt vid oro med syfte att underlätta vårdarbetet (Cohen-Mansfield, et al., 2010), men dock fanns 

det tillfällen då musiken inte hade någon effekt (Cooke, Moyle, Shum, Harrison & Murfield, 2010).  

 

Signifikanta förbättringar sågs även vid aggressivitet (Choi, et al., 2009), då musiken kraftigt 

reducerade både den fysiska samt verbala aggressivitetn hos äldre personer med demens (Chang, 

Huang, Lin & Lin, 2008; Götell, Brown & Ekman, 2007). Levande musik var en musikform som 

ansågs dämpa den verbala aggressiviteten hos personer med demens (Cooke, et al., 2010), men även 

sång visade sig ha effekt (Götell, et al., 2007).  

 

Vid depression lindrade musiken symtomen vid nedstämdhet framåt sen eftermiddag och kväll 

(Janata, 2012; Choi, et al., 2009), där musiken gav bäst effekt för de personer med demens som 

visade starkast symtom innan musiklyssnandet. Depression lindrades även under måltid då 

bakgrundsmusik spelades (Götell, et al., 2007). Musik förbättrade även livskvalitet, hos personer 

med demenssjukdom (Choi, et al., 2009) och personer med demens ansåg att musiken var en 

mycket viktig del av livet (Sung, et al., 2009). Tillgången till musik ansågs vara viktig eftersom det 

påverkade välbefinnandet och livskvaliteten på ett positivt sätt (Orpwood, et al., 2007; Choi, et al., 

2009), där förbättrad livskvalitet innebär sociala relationer, bra levnadsmiljö, global hälsa, psykisk 
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hälsa och att vara nöjd med livet (Choi, et al., 2009).  

 

Musikens effekter på interaktionen med andra 
 

Bakgrundsmusik samt sång under morgontoalett förbättrade interaktionen med andra, genom att det 

skapade en positiv atmosfär och gav personerna med demens mer energi, förbättrade 

koncentrationsförmågan samt blev mer kognitivt medvetna. De visade respons till vårdarna, men 

var även mer öppna gentemot omgivningen samt hade lättare att acceptera andra personer med 

demens (Götell, et al., 2007). Utfördes morgontoalett utan musik eller sång pratade vårdarna med en 

hög och stark stämma och gjorde att personerna med demens kände sig exempelvis förvirrade och 

irriterade, men där bakgrundsmusik användes lät vårdarna glada, lekfulla samt engagerade och 

personerna med demens uttryckte sig då mer lekfullt och använde humor i större utsträckning. 

Användes sång under morgontoalett lät vårdarna lugna och avslappnade och personerna med 

demens blev då mer koncentrerade på vad de gjorde under morgonen samt kände ett lugn och en 

ärlighet ifrån vårdarna (Götell, et al., 2007).  

 

När personer med demens fick lyssna på musik, främjades kommunikationen, vilket medförde att 

musiken ansågs vara ett hjälpmedel (Riley, Alm & Newell, 2008), och hade en positiv effekt på det 

verbala uttrycket då de kunde kommunicera på ett bättre sätt genom att deras språk blev lättare att 

förstå samt blev mer fullständigt (Cooke, et al., 2010). Det fanns även ett samband mellan 

bakgrundsmusik och sång som visade sig ha en bra effekt, eftersom det innebar en bättre verbal 

kommunikation mellan dem och personalen (Götell, et al., 2007; Riley, et al., 2008), samt  

påverkade vårdarnas och de dementas positiva känslor, som visade sig genom att de blev gladare. 

Personerna med demens sjöng med i texten och hummade, på så vis förbättrades även den sociala 

interaktionen med andra individer (Götell, et al., 2007).  

 

Musik, som en social aktivitet, lockade fram känslor, kreativitet och igenkännande av musik 

samtidigt som musikaliska minnen delades med andra. Denna gemensamma aktivitet ledde till att 

personerna med demens log, skrattade och dansade tillsammans vilket ledde till att deras 

rörelseförmåga förbättrades och i sin tur även gjorde att deras kroppsspråk lättare kunde förstås 

(Riley, et al., 2008). När personer med demens lyssnade på musik uttryckte de tydligt sina känslor, 

där några nämnde att de tyckte musiken var underbar, att de gillade den, att den var lysande samt att 

kombinationen av musiken var bra (Riley, et al., 2008). Förmågan att samarbeta, förbättrades när de 

själva fick möjlighet att spela på simpla instrument (Choi, et al., 2009).   

   

Betydelsen av musikens tidpunkt och varaktighet  
 

En stor del av de som har demenssjukdom, uppvisade ett mer oroligt beteende under eftermiddagen 

jämfört med andra tider på dagen och därför var tidpunkten för musiklyssnandet av betydelse, 

eftersom det gav en bättre effekt när det förlades till eftermiddagen (Sung, et al., 2009). Även när 

musik spelades under lunchtid, uppskattades den samtidigt som förekomsten av oro och andra 

beteendeförändringar minskade (Ho, et al., 2011), såsom den verbala- och fysiska aggressiviteten 

(Chang, et al., 2008). Beteendeförändringar såsom depression, oro och aggressivitet lindrades när 

musiken spelades mellan klockan 11.00 och 12.00 på dagen (Choi, et al., 2009) och i samband med 

morgontoalett lindrades symtomen, med hjälp av både musik och sång då personer med demens 

ofta uppvisade uttryck för ilska, förvirring och rädsla, under denna tid på dagen (Götell, et al., 2007). 

En aspekt att ta hänsyn till kunde även vara att ha ett högre tempo i musiken under morgonen för att 

personerna med demens skulle bli mer upplyfta och få mer energi, samt ett lägre tempo under 

kvällen då personerna skulle komma till ro (Janata, 2012). Det var av stor betydelse att 

behandlingen med musik vidtogs omedelbart när beteendeförändringarna visade sig, såsom när en 

person började bli orolig (Janata, 2012). 
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Musikens varaktighet var av betydelse då det lindrade beteendeförändringarna (Choi, et al, 2009; 

Sung, et al., 2009). I en studie spelades musik under 50 minuter tre gånger i veckan (Choi, et al., 

2009) och i en annan 30 minuter två gånger i veckan (Sung, et al., 2009), vilka båda visade sig ha 

effekt, avseende exempelvis oro. Dock visade annan forskning på att levande musik, som spelades 

under 40 minuter tre gånger i veckan, inte påvisade någon effekt på beteendeförändringarna, men 

däremot på det verbala uttrycket, som innebar att det blev lättare att förstå personerna med demens 

och deras språk (Cooke, et al., 2010).  

 

Redan kort efter första musikbehandlingen reducerades beteendeförändringar (Janata, 2012; Ho, et 

al., 2011), i vissa fall sågs en reducering redan efter några minuter (Janata, 2012). Men musiken 

hade även en fördröjd effekt, såsom en minskning av den verbala samt fysiska aggressiviteten även 

en vecka efter musikbehandlingen (Chang, et al., 2010). Och det fanns indikationer på att musiken 

hade bäst effekt för de personer som uppvisade mest oro innan musiklyssnandet (Sung, et al, 2009) . 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva musikens påverkan på personer med demenssjukdom.  

De artiklar som valdes ut till resultatet, kom endast från CINAHL och PsycInfo, då relevanta 

artiklar som motsvarade syftet inte hittades i de andra databaserna. Dementia, music, anxiety, 

agitation, aggression och nursing användes som sökord i alla databaser, eftersom många sökord 

valdes med utgångspunkt från de vanligast förekommande beteendeförändringarna vid 

demenssjukdom. Memory var ett sökord som kombinerades med dementia och music i PubMed, 

men utan relevanta träffar. En svaghet kan vara att memory ej användes i övriga databaser, vilket 

eventuellt hade inneburit fler träffar. Träffar som ej var relevanta i förhållande till syftet eller som 

endast gav dubbletter, redovisas ej i sökhistoriken (Bilaga A).  

 

Eftersom några av sökningarna gav ett stort antal träffar, användes alternativet fulltext för att 

begränsa sökningen och få resultaten tillgängliga. Tidsbegränsningen sattes till 2007-2012, eftersom 

den senaste kandidatuppsatsen i detta ämne skrevs 2007 och att aktuell fakta var önskvärd. Det var 

en styrka att studien omfattar såväl kvantitativa som kvalitativa studier. Eftersom syftet var att 

beskriva musikens påverkan på demenssjukdom, kan det vara av betydelse att se det från två olika 

synvinklar, då det kvantitativa exempelvis mäter oro samt aggressivitet, emedan det kvalitativa kan 

påvisa personernas egna upplevelser samt känslor. I studien användes inga begränsningar gällande 

länder, eftersom skillnader avseende sjukdom, behandling samt beteendeförändringar inte ansågs 

vara av betydelse för resultatet. Istället är det en styrka att artiklarna var från hela världen, inklusive 

Sverige, och att samtliga uppvisade liknande resultat. Resultatet från denna studie är därför 

överförbart oberoende land och världsdel.    

 

En styrka var att i samband med databearbetningen lästes artiklarna igenom noggrant flera gånger 

och när något var oklart, översattes det till svenska för att undvika missförstånd samt att inte missa 

viktig information.  

 

En del artiklar var återkommande i sökningarna, vilket är en styrka. Efter bearbetningen av 

litteraturen, framkom liknande resultat i flertalet artiklar, vilket kan anses visa på validitet i 

resultatet.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet omfattar tio artiklar, som samtliga bedömdes vara av hög vetenskaplig kvalitet, då åtta av 

artiklarna var av grad II och två av grad III i enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani’s (2006) 

granskningsmallar. Trots att artiklarna kom från olika länder, visade de på liknande resultat, vilket 

ger validitet och relevans åt denna studie. Två artiklar publicerades 2007, två 2008, två 2009 och de 

övriga fyra under perioden 2010-2012, vilket kan betraktas som aktuell forskning och därför en 

styrka.  

 

I ett flertal studier är det vårdare eller anhöriga som svarar gällande förändringar i beteendet vid 

musiklyssnande, vilket kan påverka resultatet på ett negativt sätt eftersom det var egna tolkningar 

och att deltagarnas musiksmak därför kan ha missuppfattats. Ofta förekommer det att vårdare eller 

anhöriga har tackat ja till deltagandet i studier åt personen med demens, vilket kan ses som etiskt 

oriktigt, då personerna med demens inte alltid har förmåga att uttrycka sitt självbestämmande.  

  

De vanligast förekommande beteendeförändringarna hos personer med demenssjukdom, är oro samt 

aggressivitet (Skovdahl & Kihlgren, 2011), vilket bekräftas av Svenskt Demenscentrum (2008e), 

samtidigt som personer med demens ofta kan drabbas av depression (Lolk & Gulmann, 2006). 

Miljön i omgivningen och bemötandet från andra personer är av betydelse när det gäller att minska 

dessa beteendeförändringar och därför kan sjuksköterskan skapa en lugn ljudmiljö både på 

demensboende samt i hemmet, som då kan vara till stor hjälp. Lyckas sjuksköterskan lindra dessa 

beteendeförändringar, kan det även leda till att personer med demens kan bo kvar hemma under en 

längre tid (Bolmstedt, 2012). En av anledningarna till att personer med demens exempelvis uppvisar 

oro, är att de inte har en meningsfull tillvaro (Skovdahl & Kihlgren, 2011), där en av orsakerna kan 

vara avsaknad av aktivitet. Sjuksköterskan kan med ett stöd göra tillvaron meningsfull och minska 

oro, genom att möjliggöra lyssnande och spelande av musik. Sång och musiklyssnande kan även 

skapa en social aktivitet då det kan ge tillfälle till en bättre samvaro mellan personer på 

demensboende och kan ge uttryck i att personerna sjunger med samt skrattar och har roligt ihop.  

 

När personerna med demens själva fick möjlighet att spela instrument, förbättrades deras 

muskelrörelser och koncentration (Choi, et al., 2009) och skapandet av musik var en aktivitet som 

även ansågs vara till fördel för personernas självbestämmande, då de själva hade makten att skapa 

musik, där effekten kunde kvarstå om skapandet av musik utövades regelbundet (Riley, Alm & 

Newell, 2008). 

 

I denna studie, visade nio av tio artiklar att olika beteendeförändringar samt depression lindrades av 

musik, vilket kan anses vara ett tillräckligt underlag för att säga att musiken är en effektiv 

behandling, både som enda och kompletterande behandling. Musik ökade såväl välbefinnandet 

(Nilsson, 2010; Spiro, 2010; Orpwood, et al., 2007) som livskvaliteten (Orpwood, et al., 2007; Choi, 

et al., 2009), och är därför av stor betydelse för individen. Det är därför av stor vikt att upplysa 

sjuksköterskor om musikens påverkan på personer med demens och hur det påverkar deras 

beteendeförändringar, vilket kan underlätta omvårdnaden på bästa sätt samt att det kan ge utrymme 

för en mer personligt anpassad omvårdnad. Detta kan i sin tur leda till en bättre vård och en ökad 

livskvalitet för personer med demens.  

 

Musiken påverkar även aktiviteten i hjärnan (Ho, et al., 2011), såsom att minnet kan förbättras och 

att det blir lättare att finna ord, vilket medför att slutsatser dras om att det förbättrar möjligheten till 

att kommunicera. Det underlättar för individen att med ord beskriva vad de exempelvis känner eller 

önskar. I och med att kommunikationsförmågan förbättrades med hjälp av musiken (Spiro, 2010; 

Götell, et al., 2007), påverkades även interaktionen mellan de med demenssjukdom och deras 

vårdare (Riley, et al., 2008). I och med att demens ofta innebär svårigheter att kommunicera, 

speciellt verbalt, är det viktigt att som sjuksköterska tänka på att använda sig av de hjälpmedel som 
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finns för att underlätta, såsom att använda sig av just musik. Eftersom musiken även har en positiv 

inverkan på de motoriska aktiviteterna i kroppen (Janata, 2012), kan det innebära att även den icke-

verbala kommunikationen förbättras, och deras kroppsspråk blir mer lättförståeligt, som i sin tur 

underlättar omvårdnadsarbetet samtidigt som det underlättar deras självbestämmande. 

 

Demenssjukdomen innebär stora kostnader för samhället (Lökk, 2011), samtidigt som det kan vara 

krävande för sjuksköterskan när sjukdomen yttras i exempelvis oro och aggressivitet (Ho, et al., 

2011; Murfield, et al., 2011). Istället för att testa vilka läkemedel som fungerar bäst som lindring av 

beteendeförändringar, kan det vara av intresse för sjuksköterskan att i första hand undersöka om 

omvårdnaden kan förändras (Blomstedt, 2012). Musiken kan fungera som ett substitut för 

läkemedel, då musiken kan visa sig vara en lämpligare och säkrare behandling vid dessa beteenden, 

samtidigt som det är ett billigare alternativ. Genom att undvika läkemedel, kan kostnader reduceras, 

men även biverkningarna. Biverkningarna som exempelvis trötthet, kan orsaka fall och fallskador 

och genom att inte använda läkemedel kan dessa förebyggas.  

 

Musiken kan med fördel användas på demensboende och om den har effekt, kan det ge mer tid och 

utrymme för sjuksköterskan att individanpassa omvårdnaden. I och med det kan även arbetsmiljön 

påverkas genom en reducering av stress samt färre sjukskrivningar som följd. Musiken har samma 

effekt på de som fortfarande bor kvar i eget boende, vilket innebär att de kan bo kvar hemma en 

längre tid samtidigt som det minskar vårdkostnaderna i form av demensboende. I hemmet kan de 

även känna sig mer trygga med en bättre livskvalitet som följd.  

 

Oberoende av vilken tid på dagen musiken spelades, var det lika lämpligt med hänsyn till dessa 

goda effekter på beteendeförändringar (Ho, et al., 2011; Chang, et al., 2008; Sung, et al., 2009; Choi, 

et al., 2009; Götell, et al., 2007). Något samband mellan musikens varaktighet och effekt sågs inte, 

även om musikbehandlingen visade sig ge effekt såväl direkt efter som efter en kort tid av 

musiklyssnandet. Därför finns det en möjlighet till att musiken är en effektiv metod för att lindra 

exempelvis oro och aggressivitet just för stunden, och därför behövs kanske inte någon långvarig 

eller förebyggande behandling. Dock kan en förebyggande musikbehandling säkert vara effektiv när 

som helst på dygnet för att undvika att beteendeförändringar uppstår eller förvärras. För att skapa en 

trygg och avslappnande atmosfär, kan sjuksköterskan ta användning av musiken som en 

förebyggande åtgärd vid specifika tidpunkter, framförallt vid lunchtid samt innan sänggående då det 

är mer än viktigt med en lugn miljö. Då det gäller val av musik, är den individanpassade det bästa 

alternativet, då det tas hänsyn till personens musiksmak, även om forskning visade att det inte är 

någon skillnad om den är individanpassad eller förutbestämd. 

  

I denna studie är inte genusperspektivet belyst, eftersom kvinnor och män uppvisar samma 

beteendeförändringar och resultatet tog heller inte upp några skillnader på effekten av 

musiklyssnandet med hänsyn till genus, men Bojner-Horwitz och Bojner (2005) nämner dock att 

äldre kvinnor tycker bättre om att lyssna på musik i jämförelse med män i samma ålder.  

 

En annan intressant infallsvinkel som belyses är att det uppstod både svårigheter och 

missuppfattningar när personerna med demens vid användning av den tekniska utrustning som 

används vid musiklyssnande, som exempelvis cd-spelare (Orpwood, et al., 2007) och pekskärm 

(Riley, et al., 2008). För att underlätta användandet av cd-spelaren, var det viktigt att det var enkel 

teknologi med så få knappar som möjligt eftersom det kan underlätta mycket i tillvaron för personer 

med demens, och då öka deras livskvalitet eftersom den tekniska utrustningen kan användas oftare 

och blir mer lätthanterlig (Orpwood, et al., 2007). Flera olika alternativ fanns för att förmedla 

musiken såsom ljudkudde, hörlurar samt högtalare (Nilsson, 2010), men ljudkudde och hörlurar 

föredrogs, eftersom såväl musik som ljudnivå då kan individanpassas. Problem kan dock uppstå vid 

förflyttning, då utrustningen måste tas med. Andra svårigheter kan vara viljan att ha på sig 

hörlurarna, men när musiken spelas genom högtalare kan den lättare förmedlas utan begränsningar 
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då någon teknisk utrustning ej behöver bäras med och hörlurar inte behöver användas. Då musiken 

förmedlas via högtalare kan det lättare öka den sociala samvaron eftersom de kan lyssna på och 

glädjas åt musiken tillsammans samt sjunga med.    

 

 Det är för närvarande oklart hur demenssjukdomarna integrerar med musiken (Janata, 2012). 

Musiken påverkar inte endast tillstånd såsom oro, utan påverkar även aktiviteten i hjärnan (Ho, et 

al., 2011) och det är tänkbart att musiken kan ha en fördelaktig effekt när det gäller att stimulera den 

motoriska aktiviteten bland personer med demens som har svårigheter att utföra kroppsrörelser 

(Janata, 2012). 

        

 

Konklusion 

 

Oro samt aggressivitet är vanligt förekommande hos personer med demens och resultatet i 

litteraturstudien visar att musik är en väl fungerande omvårdnadsåtgärd för att lindra dessa 

beteendeförändringar hos personer med demenssjukdom. Musiken dämpar även depression och 

påverkar de motoriska aktiviteterna i kroppen positivt som visar sig genom en förbättrad 

rörelseförmåga. Musiken främjar även den verbala och den icke-verbala kommunikationen, 

förbättrar den sociala interaktionen med andra samt ökar livskvaliteten och välbefinnandet.  

Musiken har såväl en direkt som fördröjd effekt på beteendeförändringarna, då positiva effekter 

kunde ses oberoende av när musiken spelades.  

 

Implikation 

Omvårdnaden av personer med demens försvåras ofta till följd av olika beteendeförändringar. 

Dagens forskning visar att musik har en positiv effekt på dessa, varpå denna behandling bör finnas 

som ett alternativ inom hälso- och sjukvården, för att lindra exempelvis oro och aggressivitet. 

Sjuksköterskan bör därför ta detta i beaktande som en aktiv omvårdnadsåtgärd, såväl inom olika 

demensboende som eget boende. 

 

Eftersom personer med demens är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården, är det av stor 

vikt att sjuksköterskorna är väl utbildade i vad demens är, dess orsaker och behandling, samt vilka 

konsekvenser det har för individen. Då denna kunskap finns om musikens betydelse, bör 

sjuksköterskan ansvara för att den tillämpas och att den når ut till alla berörda inom den egna 

verksamheten. 

 

Musik vid demens är ett prioriterat forskningsområde idag, vilket är en utmaning för 

omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, att vidareutforska musikens påverkan på personer med 

demenssjukdom. Kostnader för vård av personer med demens är idag omfattande eftersom 

beteendeförändringarna läkemedelbehandlas samtidigt som vårdtyngden är hög och resurskrävande 

samt att omvårdnaden är tidskrävande för vårdpersonal. Det vore därför av intresse att bedriva 

forskning om musikens inverkan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, eftersom musik är en billig 

behandling. Det vore även av intresse att undersöka livskvalitetsförsämring till följd av demens ur 

ett ekonomiskt perspektiv, då den ekonomiska situationen ofta belyses inom vården. Genom att 

utforska dessa kan de ge en mer rättvis bild om vad demens egentligen innebär samhällsekonomiskt. 

En annan ekonomisk aspekt är att utforska om personer med demens kan bo hemma längre med 

hjälp av musik.  

 

Då det heller inte är klarlagt om hur varaktighet eller antal behandlingar med musik påverkar 

personer med demens, behövs mer forskning inom detta område. Det vore även av intresse att 

genusperspektivet belyses ytterligare avseende musikens effekter då det sällan tas upp i forskningen.  
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undersöka effekten av 
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demenssjukdom. 
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studie med en läsgrupp och en 
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Urval: 47 personer med 

demenssjukdom. 
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Syftet med studien var att 

undersöka effekten av 

personligt anpassad musik 
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Metod: En kontrollerad, randomiserad 

studie bestående av en experimentgrupp 
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Effects of group 

music intervention 
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psychological 

symptoms in patients 
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pilot-controlled trial. 

Syftet var att undersöka 
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Slutsats 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

 

2010 

USA 

Cinahl 

Jiska Cohen-

Mansfield, 

Marcia S. Marx, 

Maha Dakheel-

Ali, Natalie G. 

Regier, Khin 

Thein, Laurence 

Freedman.   

Can agitated 

behavior of nursing 

home residents with 

dementia be 

prevented with the 

use of standardized 

stimuli? 

Syftet var att bedöma 

effekten av olika typer av 

stimuli som påverkar 

personer med demens och 

deras oro. 

Metod: Randomiserad studie med 

upprepande åtgärder såsom exempelvis 

musik-, socialt-, manipulativt-, 

jobbrelaterat -, läs- samt individanpassat 

stimuli. Fyra stimuli per dag under tre 

veckor utfördes.   

 

 

Urval: 193 personer med 

demenssjukdom.  

 

Bortfall: 82 personer. 

Alla typer av stimuli 

minskade oron hos personer 

med demens. Musiken 

minskade oron mer än 

socialt- samt manipulerande 

stimuli. 

Grad II  


