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Sammanfattning 

Då befolkningen blir allt äldre ökar andelen personer som drabbas av demenssjukdom. Att drabbas 

av demens innebär att kognitiva funktioner försämras. Kommunikationsproblem och problem med 

daglig livsföring, personlighetsförändringar, brister i empatisk förmåga och svårigheter att 

kontrollera känslor kännetecknar sjukdomsbilden. Det är av betydelse att finna icke-farmakologiska 

behandlingar då medicinering inte ger önskat resultat. Syftet med denna litteraturstudie var att få 

ökad kunskap om hur musik påverkar personer med demenssjukdom. Artiklar söktes i databaserna 

MedLine (via PubMed), Blackwell-synergy samt Cinahl. Detta resulterade i 21 artiklar varav 14 

inkluderades efter granskning. Resultatet visade att musik används för att lugna, öka kognitiv 

förmåga samt öka välbefinnandet hos personer med demenssjukdom. Föreliggande studie påvisade 

att musik har en positiv inverkan oavsett kognitiv förmåga. Musik är en kostnadseffektiv, icke-

farmakologisk behandling som är enkel att implementera. 

 

Nyckelord: Musik, Musikterapi, Demens, Kognitiv funktion, Välbefinnande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

As the population are getting older the number of people suffering from dementia is increasing. To 

be diagnosed with dementia means that cognitivie abilities are decreasing. Communication 

problems, problems with activities in daily living, changes in personality, lack of empathic ability 

and difficulties in controlling feelings are the characteristics of the disease. There is a need for non-

pharmacological treatment when medication does not give the wanted effect. 

The aim of this literature review was to get an increased knowledge about how music effects elderly 

persons with dementia. The search of scientific articles was carried out through the databases 

MedLine (via PubMed), Blackwell-Synergy and Cinahl. The search resulted in 21 articles of which 

14 was included in the study result. The result showed that music was used to calm, increase 

cognitive ability and well-being in persons with dementia. This study showed that music has a 

positive influence regardless of cognitive ability. It is a costeffective, non-pharmacologic treatment 

which is easy to implement. 

 

Keywords: Music, Music therapy, Dementia, Cognitive function and Well-being 
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1. Introduktion 
 

1.1 Vad är demens 

För att få diagnosen demens måste en tydlig försämring av personens kognitiva funktioner; i form 

av nedsatt minnes – och tankeförmåga, kunna stärkas. I Sverige diagnostiseras demens med hjälp av 

WHO:s klassifikationssystem ICD-10 (International Classification of Diseases) (1). 

De vanligast förekommande demenssjukdomarna orsakar skador på centrala nervsystemet; såsom 

strukturer och funktioner i hjärnan (2). 

Kommunikationsproblem och problem med daglig livsföring, personlighetsförändringar, brister i 

empatisk förmåga och svårigheter att kontrollera känslor kännetecknar sjukdomsbilden. Symtomen 

varierar beroende på vilket område i hjärnan som angripits men är allmänt förekommande hos alla 

demenssjukdomar. Det finns olika sorters demenssjukdomar; Alzheimers sjukdom är den vanligaste 

och står för ca 60 % av alla demenstillstånd (1). Sjukdomen är i många fall ärftlig och förklaras med 

förändringar i generna. Vaskulär demens är näst vanligast förekommande i västvärlden och orsakas 

av förträngningar och inflammationer i hjärnans kärl. Frontallobsdemens, även kallad 

frontotemporal demens är samlingsnamnet på en grupp sjukdomar som liknar varandra. Gemensamt 

för dessa är förändringar i hjärnbarken, främst i pannloben. Vidare finns flera mer ovanliga 

demenstillstånd (2). 

 

1.2 Förekomst 

 Demenssjukdomar kommer i framtiden att bli ett allt större problem, vilket inte beror på en ökning 

av sjukdomen, utan som en följd av den ökande livslängden hos människor globalt sett (1). År 2000 

var 240 miljoner av världens befolkning över 65 år och det finns beräkningar som tyder på att denna 

siffra kommer att stiga till 973 miljoner år 2030 (3). 

Det är ovanligt att drabbas av demenssjukdom innan 60 års ålder men efter 65 år ökar förekomsten 

med 1 % och vid 90 års ålder är förekomsten över 50 % (1). 

 

1.3 Omvårdnad vid demenssjukdom 

Personer med demenssjukdom har ofta problem med att göra sig förstådda samt att förstå vad andra 

säger. De är känsliga för förändringar i miljön och har svårt att hantera olika former av stress. Dessa 

faktorer påverkar omvårdnaden. I vissa vårdsituationer kan kommunikationssvårigheter försvåra 

tillgodoseendet av deras behov vilket kan leda till svårigheter och brister i omvårdnaden (4). 

Förhållningssätt, bemötande samt kunskap är viktiga komponenter i omsorgen av personer med 

demenssjukdom (5) 
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1.4 Behandling 

Svårhanterliga beteenden hos personer med demenssjukdom, som aggressivitet, har vården försökt 

lösa genom medicinering och i vissa fall med tvång. Det har visat sig att detta kan öka, snarare än 

minska problemen.  

Psykosociala eller miljömässiga faktorer kan påverka de demenssjuka negativt och leda till 

beteendestörningar. Genom att hitta andra behandlingsmetoder finns förhoppningar om att 

problemen ska kunna hanteras, istället för att döljas genom medicinering (6). 

 

1.5 Musik 

Kroppens sympatiska nervsystem aktiveras då människokroppen utsätts för stress. Musik engagerar 

limbiska systemet vilket leder till att höger hjärnhalva frisätter endorfiner från hypofysen samt 

minskar nivån av stresshormoner i blodet.  På detta sätt påverkar musik känslor, kroppsmuskulatur 

samt blodtryck, puls och andningsfrekvens (7,8). Musikterapi har visat sig ge en positiv effekt hos 

stressade personer och har visat sig vara användbart inom flera områden inom vårdsektorn på grund 

av dess lugnande effekt (7). Till exempel så visar en australiensisk studie (8) att musik på ett 

övertygande sätt minskar orosnivån hos personer i väntan på dagkirurgi. En annan studie (7) gjord 

på gravida kvinnor i Taiwan, visar att den psykologiska stressen minskade hos de kvinnor som 

deltog i musikterapi. 

 

1.6 Problemområde 

Demenssjukdom leder med tiden till svårhanterliga beteenden som ställer höga krav på samhället. 

Då befolkningen blir allt äldre ökar förekomsten av demenssjukdom. Till följd av detta kommer vi 

inom en 20 års period att ha stora svårigheter att vårda våra demenssjuka (2). Brist på utbildad 

personal samt kostsamma demensutredningar försvårar möjligheten att ge personer med 

demenssjukdom den vård och omsorg som de är i behov av (5).  

Det behövs särskilda boenden med kompetent personal som kan tillgodose behoven hos dessa 

personer. Dagens äldreomsorg med låg personaltäthet och brist på kompetent personal, gör det svårt 

att möta upp behoven (5). Farmakologisk behandling har varit ett sätt att hantera svåra beteenden 

men det har visat sig att detta leder till andra problem. Av denna orsak finns ett intresse för icke-

farmakologiska interventioner inom demensvården (6). 

Författarna till föreliggande studie har valt att belysa musik som är en av dessa interventioner. 
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1.7 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur musik påverkar personer med demenssjukdom. 

 

1.8 Frågeställning 

Hur påverkar musik personer med demenssjukdom? 
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2. Metod 

 

2.1 Design 

En litteraturstudie med deskriptiv design. 

 

2.2 Databassökning 

Sökning av artiklar genomfördes i Medline (via PubMed) och Cinahl. Den booleanska 

söktermen ”AND” användes för att kombinera MeSH-termerna ”music” och ”dementia”. 

Första sökningen gjordes i Medline via PubMed utan begränsningar för att få en överblick om vad 

som fanns inom området. Andra sökningen gjordes i Cinahl med begränsningarna 1997-2008, ”peer 

reviewed” samt skrivna på engelska och svenska. Artiklar som inte fanns i full text beställdes via 

högskolebiblioteket i Gävle. 

 

2.3 Utfall av sökning 

Databaser, sökord, utfall och antal valda artiklar redovisas i tabell 1. 

 
Tabell 1 Utfall av sökning 

Databas Sökord Begränsning Utfall Antal valda Antal 

inkluderade 

Medline (via 

PubMed) 

Music AND 

Dementia 

---- 230 12 11 

Cinahl Music AND 

Dementia 

Peer-reviewed 115 8 2 

Blackwell-

Synergy 

Dementia 

AND 

Psychoger* 

AND Music 

---- 39 1 1 

Summa   384 21 14 
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2.4 Kriterier för urval av valda artiklar 

 

• Vetenskapliga artiklar som publicerats mellan 1996-2008, skrivna på svenska eller engelska. 

• De som svarade mot syfte och frågeställning lästes i full text och granskades. 

• Empiriska studier inkluderades, litteraturstudier exkluderades. 

• Flera artiklar exkluderades efter granskning på grund av brister i studiernas genomförande 

och intetsägande resultat 

 

2.5 Valda Källor 

Sammanlagt 14 artiklar inkluderades i studien. Artiklar som uppfyller kriterierna i 2.4  redovisas 

nedan i Tabell 2. 

 

 

 Tabell 2 Inkluderade studier 
Årtal, 

författare & 

land 

Titel Datainsamling 

Mätmetod 

Design Urval Dataanalys Kvalitet 

(1996) 

Ragneskog, 

H. Bråne, G. 

Karlsson, I. 

Kihlgren, M. 

 

Sverige 

(9) 

 

Influence of 

dinner music on 

food intake and 

symptoms 

common in 

dementia. 

 

 

Video-inspelning 

 

MMSE, GBS-

scale,Vikt, puls.  

 

 

 

 

Kvantitativ Bekvämlighets-urval 

 

Totalt= 24 

b=4 

n=20 

 

Analytisk 

statistik 

 

 

Medel 

(2000) 

Ashida, S. 

 

USA. 

(10) 

The effect of 

reminiscence 

music therapy 

sessions on 

changes in 

depressive 

symptoms in 

elderly persons 

with dementia. 

Video-inspelning 

Kvasiexperiment* 

 

Cornell Scale for 

depression in 

dementia 

Kvantitativ Bekvämlighets-urval 

 

Totalt= 20 

b=0 

n=20 

Analytisk 

statistik 

Medel 
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Årtal, 

författare & 

land 

Titel Datainsamling 

Mätmetod 

Design Urval Dataanalys Kvalitet 

(2000) 

Gerdner, L. 

 

USA 

(11) 

Effects of 

individualized 

Versus classical 

“relaxation” 

music on the 

frequency of 

agitation in 

elderly persons 

with alzheimers 

disease and 

related 

disorders. 

Kvasiexperiment* 

MCMAI, GDS, 

TPAA,  

Kvantitativ Bekvämlighets-urval 

 

Totalt=39 

b=6 

n=33 

Analytisk 

statistik 

Medel 

(2000) 

Götell, E. 

Brown, S. 

Ekman, S-L. 

 

Sverige 

(12) 

Caregiver-

assisted music 

events in 

psychogeriatric 

care 

 

Observationer 

Intervjuer 

 

Kvalitativ Bekvämlighets-urval 

Totalt= 48 

b= 0 

n=48 

 

Etnografisk 

 

 

Medel 

(2002) 

Remington, R. 

 

USA 

(13) 

Calming music 

and 

handmassage 

with agitated 

elderly. 

Kvasiexperiment* 

CMAI 

Kvantitativ Slumpmässigt urval 

 

Totalt= 68 

b=0 

n=68 

Analytisk 

statistik 

Hög 

(2002) 

Götell, E.   

Brown, S.  

Ekman, S-L. 

 

Sverige 

(14) 

 

Caregiver 

singing and 

background 

music in 

dementia care. 

Video-inspelning, 

Bandade intervjuer 

 

MMSE 

Kvalitativ Bekvämlighets- 

Urval 

 

Totalt= 10 

b=1 

n=9 

Fenomenologisk/ 

Hermeneutisk 

metod 

Medel 
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Årtal, 

författare &  

land 

Titel Datainsamling 

Mätmetod 

Design Urval Dataanalys Kvalitet 

(2003) 

Brotons, M. 

Marti, P. 

 

Spanien 

(15) 

Music therapy 

with 

Alzheimer’s 

patient’s and 

their family 

caregivers 

Observation och 

enkät 

 

Dementia scale, 

Cohen-Mansfield 

agitation 

questionnaire, 

Barthel index, PGC-

IADL, NPI, 

Caregiver Burden 

Questionnaire, 

STAI 

 

Kvantitativ Bekvämlighets-urval 

 

Totalt= 28. 

 

b= 6 

n= 22 

Analytisk 

statistik 

Låg 

(2004) 

Sherratt, K. 

Thornton, A. 

Hatton, C. 

 

Storbrittanien. 

(16) 

Emotional and 

behavioural 

responses to 

music in people 

with dementia : 

an obervational 

study 

Observation 

 

MMSE, DCM 

Kvantitativ Bekvämlighets-urval 

 

Totalt=29 

b= 5 

n= 24 

Analytisk 

statistik 

Medel 

(2004) 

Van de 

Winckel, A. 

Feys, H. De 

Weerdt, W. 

Dom, R. 

Belgien. 

(17) 

Cognitive and 

behavioural 

effects of music-

based exercises 

in patients with 

dementia 

Kvasiexperiment* 

MMSE, ADS 6, 

BOP Scale 

Kvantitativ Slumpmässigt urval 

 

Total= 25 

b= 1 

n= 24 

Analytisk 

statistik 

Hög 

(2005) 

Gerdner A, L. 

 

USA. 

(18) 

Use of 

individualized 

music by trained 

staff and family 

Inspelade semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Kvasiexperiment* 

Agitation- VAS, 

MCMAI,  

Kvantitativ 

Kvalitativ 

Bekvämlighets-urval 

Total=8 

b=0 

n=8 

Analytisk 

statistik 

Låg 
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Årtal, 

författare & 

land 

Titel Datainsamling 

Mätmetod 

Design Urval Dataanalys Kvalitet 

(2006) 

Svandottir, H. 

B. Snaedal, J. 

 

Island. 

(19) 

Music therapy in 

moderate and 

severe dementia 

of alzheimers 

type 

 

Kvasiexperiment* 

 

BEHAVE-AD 

GDS 

 

Kvantitativ Slumpmässigt 

urval  

Totalt= 46 

b= 8 

n= 38 

Analytisk 

statistik 

Hög 

(2006) 

Takahashi, M. 

 

Japan 

(20) 

Long-term 

effects of music 

therapy on 

elderly with 

moderate/severe 

dementia 

Kvasiexperiment* 

 

HDS-R 

Salivprov 

Blodtryck 

 

Kvantitativ Bekvämlighets-urval 

 

Totalt= 43 

b= 10 

n=33 

Analytisk 

statistik 

Medel 

(2007) 

Bruer, R.A. 

Spitznagel, E. 

Cloninger, 

C.R. 

 

Kanada. 

(21) 

The temporal 

limits of 

cognitive change 

from music 

therapy in 

elderly persons 

with dementia or 

dementia-like 

cognitive 

impairment: A 

randomized 

controlled trial 

Kvasiexperiment* 

MMSE 

Kvantitativ Randomiserad 

kontrollerad 

Totalt=31 

b= 3 

n=28 

Analytisk 

statistik 

Hög 

(2007) 

Ziv, N. 

Granot, A. 

Hai, S. 

Dassa, A. 

Haimov, I. 

 

Israel. 

(22) 

The effect of 

background 

stimulative 

music on 

behaviour in 

alzheimer 

patients. 

Observation 

Kvasiexperiment* 

MTS 

Kvantitativ Slumpmässigt urval 

 

Totalt= 28 

b= 2 

n= 26 

Analytisk 

statistik 

Hög 
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MMSE – Mini Mental State Examination, GBS-Scale –  Gottfries Brane Steen - Scale , MCMAI – Modified Cohen-

Mansfield Agitation Inventory, GDS- Global Deterioration Scale, TPAA – Temporal Patterning Assessment of 

Agitation, CMAI – Cohen-Mansfield Agitation Inventory, PGC-IADL – Philadelphia Geriatric Centre Instrumental 

Activities of Daily Living, NPI – NeuroPsychiatry Inventory, STAI – State-Trait Anxiety Inventory, DCM – Dementia 

Care Mapping, ADS 6 – Amsterdam Dementia Screening test 6, BOP-scale – Stockton Geriatric Rating Scale, HDS-R 

– Revised Hasegawa Dementia Scale, BEHAVE-AD – Behaviour Pathology in Alzheimer’s Disease Rating Scale, 

MTS – Momentary Time Sampling.  

 

*Kvasiexperiment – Studier med intervention, experimentgrupp och kontrollgrupp. 

 
 
2.6 Dataanalys 

De 14 vetenskapliga artiklar som valdes ut för granskning har lästs igenom och granskats av båda 

författarna. Checklistor ur Forsberg och Wengström användes vid granskningen av artiklarna (23). 

Författarna antecknade, utifrån artiklarna, ord och meningar som beskrev hur musik påverkar 

personer med demenssjukdom. Därefter jämförde författarna sina slutsatser för att upptäcka 

eventuella likheter och olikheter i resultatet av granskningen. Validitet och reliabilitet 

kontrollerades med hjälp av Polit och Beck (24) och Forsberg och Wengström (23). 

Kvalitetsbedömning gjordes enligt kriterier för kvalitetsvärdering enligt Forsberg och Wengström 

(23). Kvantitativa artiklar som var randomiserade kontrollerade studier med tydligt beskrivet 

tillvägagångssätt med tillräckligt stort patientmaterial bedömdes vara av hög kvalitet. Uppfylldes 

inte dessa kriterier bedömdes studien med låg kvalitet. Kvasi-experimentella studier med tydlig 

frågeställning, tillräckligt patientunderlag och adekvata statistiska metoder samt instrument som var 

testade för reliabilitet och validitet bedömdes vara av hög kvalitet. Studier som inte uppfyllde dessa 

kriterier bedömdes vara av låg kvalitet. Icke-experimentella studier som hade stort, fortlöpande, 

välbeskrivet patienturval med lång uppföljning bedömdes vara av hög kvalitet och studier som inte 

uppfyllde dessa kriterier bedömdes vara av låg kvalitet. Studier som bedömdes vara av medel 

kvalitet uppfyllde delvis kriterierna för hög kvalitet och delvis kriterierna för låg kvalitet. 

Efter genomgången av artiklarna sammanställdes dessa i tre kategorier; inverkan på välbefinnandet, 

inverkan på den kognitiva förmågan och musikens lugnande effekt. 
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2.7 Forskningsetiska överväganden 

Denna litteraturstudie bygger på redan granskade vetenskapliga artiklar. Författarna till 

föreliggande studie anser därför att ansökan till forskningsetisk kommitté inte är aktuell. 

Alla artiklar som svarade på syfte och frågeställning inkluderades oavsett om studiernas resultat var 

positiva eller negativa. 
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3. Resultat 
 

Resultatet som belyser hur musik påverkar personer med demenssjukdom, presenteras här i tre 

tabeller samt i löpande text. Tabell 3 visar hur musik påverkar den kognitiva förmågan. Tabell 4 

visar musikens lugnande effekt. Tabell 5 visar hur musik inverkar på välbefinnandet. 

 

3.1 Musikens inverkan på den kognitiva förmågan 

 

Tabell 3 Musikens inverkan på den kognitiva förmågan 

Årtal, 
 författare  
& land 

Titel Syfte Musikens inverkan 
på den 
kognitiva förmågan 

(2002) 
Götell, E. 
Brown, S. 
Ekman, S-L. 
Sverige 
(14) 

Caregiver singing and 
background music in 
dementia care. 

Att belysa musikens 
betydelse i 
kommunikationen 
mellan vårdpersonal 
och personer med 
demenssjukdom. 

Patientens förståelse 
ökar när den verbala 
kommunikationen 
ersätts av musik.  

(2003) 
Brotons, M. 
Marti, P. 
Spanien 
(15) 

Music therapy with 
alzheimers patients 
and their family 
caregivers –a pilot 
project 

Att öka 
kommunikationen och 
stärka närminnet samt 
förbättra 
uppmärksamhet och 
koncentration 

Förbättring av sociala 
och kognitiva 
funktioner 

(2004) 
Van de Winckel, A. 
Feys, H. 
De Weerdt, W. 
Dom, R. 
Belgien 
(17) 

Cognitive and 
behavioural effects of 
music-based exercises 
in patients with 
dementia 

Att utvärdera 
effekterna av 
musikterapi vad gäller 
stämningsläge och 
kognitiv funktion 

Övningar till musik ger 
positiva effekter på 
personers kognitiva 
förmåga 

(2007) 
Bruer, R. 
Spitznagel, E. 
Cloninger, R. 
Kanada 
(21) 

The temporal limits of 
cognitive change from 
music therapy in 
elderly persons with 
dementia or dementia-
like cognitive 
impairment 

Att utforska musikens 
påverkan på kognitiva 
funktioner hos 
personer med 
demenssjukdom 

Förbättrad kognitiv 
funktion dagen efter 
behandling hos 
personer med 
demenssjukdom 
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Ett flertal studier (14,15,17,21) visar betydande förbättringar vad gäller kognitiv förmåga, under 

eller direkt efter musikterapi. Två studier (17,21) visade att MMSE förbättrades med hjälp av 

musikterapi. En av studierna (21) som testade MMSE en vecka efter avslutade behandling visade då 

att förbättringarna var borta medan den andra studien (17), som fortsatte med musikterapi i tolv 

veckor, visade att förbättringarna kvarstod under behandlingen. 

Brotons m.fl (15) påvisade att deltagarna under musikterapi, blev mer uppmärksamma och  

förmågan att uttrycka sig ökade. När- och långtidsminnet påverkades positivt; under musikterapin 

lärde sig deltagarna namnen på varandra samt började minnas händelser från det förflutna. Detta 

gjorde att stämningen blev avslappnad och trivsam. 

I en annan studie (14) användes bakgrundsmusik och sång i direkta omvårdnadssituationer tex. vid 

morgontoaletten. När bakgrundsmusik spelades ökade förståelsen för vad som skulle ske, fastän 

vårdgivarens verbala instruktioner minskade. Samarbetet ökade mellan vårdtagare och vårdgivare, 

vårdtagaren blev mer följsam. När vårdgivaren sjöng ökade den ömsesidiga förståelsen för 

situationen och vårdtagaren förstod vad föremålen skulle användas till samt kunde genomföra vissa 

moment själv. I samband med att förståelsen ökade, minskade aggressiva och hotfulla beteenden. 

En tidigare tyst vårdtagare uttryckte sig mer verbalt. 

Av dessa fyra studier har två studier mätinstrument som är bedömda vad gäller validitet och 

reliabilitet. Tre av fyra studier kan uppvisa signifikanta resultat. En av studierna är av kvalitativ 

design. 
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3.2 Musikens lugnande effekt – minska oro och agiterat beteende 
 
 
Tabell 4 Musikens lugnande effekt 

Årtal, 
författare & 
land 

Titel Syfte Lugnande effekt 

(2000) 
Gerdner, L. 
USA 
(11) 

Effects of 
individualized 
versus classical 
relaxation music 
on the frequency 
of agitation in 
elderly persons 
with alzheimers 
disease and 
related disorders 

Att minska förvirring och agiterat 
beteende med hjälp av musik samt 
att jämföra effekterna av klassisk 
avslappningsmusik vs 
individanpassad musik 

Individanpassad musik 
har större effekt på 
orosnivån än klassisk 
avslappningsmusik 

(2002) 

Remington, 

R. 

USA 
(13) 

Calming music 
and handmassage 
with agitated 
elderly 

Att undersöka om lugn musik och 
handmassage kan påverka oroligt 
beteende hos personer med 
demenssjukdom 

Lugnande musik och 
handmassage minskar 
oro hos personer med 
demenssjukdom 

(2005) 

Gerdner, L. 

USA 
(18) 

The use of 
individualized 
music by trained 
staff and family 

Att utvärdera effekten av 
individanpassad musik för att 
kunna hantera agiterat/upprört 
beteende 

De personer med 
demenssjukdom 
upplevdes lugnare av 
både anhöriga och 
personal under 
musikterapin. Flera 
anhöriga kände att 
musiken verkade 
förebyggande mot 
upprördhet/agitation 

(2006) 
Svansdottir, 
H.B. 
Snaedal, J. 
Island 
(19) 

Music therapy in 
moderate to 
severe dementia 
of alzheimers 
type –a case 
control study 

Att utvärdera effekten av 
musikterapi på psykiska symtom 
och beteenden vanliga hos 
personer med demenssjukdom 

Minskat aktivt störande 
beteende samt en 
minskning av den 
totala summan av 
störande beteenden tex. 
aggressivitet och 
oroligt beteende 
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Två studier (11,13) visar att musik minskar agiterat beteende. I en av studierna (13) spelades lugn 

musik i 10 minuter för en grupp bestående av 17 personer. Femtiotre procent av gruppens deltagare 

var diagnosticerade med svår grad av demens, 43 % hade medelsvår och 4 % mild grad av demens. 

I den andra studien (11) spelades musik med personlig referens under sex veckor, 30 minuter två 

gånger i veckan för två grupper bestående av personer med demenssjukdom. Därefter följde två 

veckor utan musik och sedan fick deltagarna lyssna till klassisk avslappningsmusik i sex veckor 

med samma intervall. Resultaten visade att frekvensen av agiterat beteende var mindre under 

perioden av musik med personlig referens jämfört med utgångsläget samt perioden med klassisk 

avslappningsmusik.  

Gerdner (18) utförde sin studie på ett boende i Arkansas. Personer med demenssjukdom fick lyssna 

till musik med personlig referens under 30 minuter för att förebygga agitation vid tidpunkter då 

personen i fråga brukar ha en ökad agitationsnivå. Under de åtta veckor som interventionen pågick 

uppmättes en betydande minskning av agitation jämfört med de nivåer som uppmättes innan 

interventionen.  

En isländsk studie (19) från år 2006 visade att musikterapi reducerade oro, aktivitetsstörning och 

aggressivitet hos en grupp personer med måttlig eller svår grad av Alzheimers sjukdom. Dessa fick 

genomgå musikterapi med gamla välkända isländska sånger. Deltagarna och terapeuten sjöng och 

spelade instrument tillsammans under en sex veckors period. Gruppen var som lugnast i slutet av 

denna period men efter fyra veckor efter avslutad musikterapi hade effekten försvunnit. 

Av dessa fyra studier har tre studier mätinstrument som är granskade vad gäller reliabilitet och 

validitet. Samtliga studier visar signifikanta resultat. 
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3.3 Musikens inverkan på välbefinnandet 
 
 
 
Tabell 5 Musikens inverkan på välbefinnandet 

Årtal, 
författare & 
land 

Titel Syfte Inverkan på 
välbefinnandet 

(1996) 
Ragneskog, 
H. Bråne, G. 
Karlsson, I. 
Kihlgren, M. 
Sverige 
(9) 

Influence of dinner music on food 
intake and symptoms common in 
dementia 

Att undersöka om 
måltidsmusik 
matintaget och 
vanliga symtom 
tex. depressivt 
humör, irritation 
och rastlöshet samt 
se om en särskild 
typ av musik 
fungerar bättre 

Måltidsmusik, 
särskilt lugn sådan 
kan minska irritation, 
ångest, rädsla, och 
depressivt humör 
samt stimulera 
personer med 
demenssjukdom att 
äta mer 

(2000) 
Ashida, S. 
 
USA 
(10) 

The effect of reminiscence music 
therapy sessions on changes in 
depressive symptoms in elderly persons 
with dementia 

Att studera vilken 
effekt 
minnesfokuserad 
musikterapi-
behandling är på 
nedstämdhet hos 
äldre personer med 
demens 

Efter fem dagars 
minnesfokuserad 
musikterapi blev det 
en minskning av 
nedstämda symtom 
hos deltagarna 

(2000) 
Götell, E. 
Brown, S. 
Ekman, S-L. 
 
Sverige 
(12) 

Caregiver assisted music events in 
psychogeriatric care 

Belysa vikten av 
musik gällande 
reaktioner och 
sociala 
interaktioner hos 
personer med 
demenssjukdom 
 

Deltagarna klarade 
att delta aktivt under 
musikterapin, vilket 
resulterade i 
glädjeyttringar, ökad 
samhörighet och 
samarbete med 
personalen 

(2004) 
Sheratt, K. 
Thornton, A. 
Hatton, C. 
 
England 
(16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emotional and behavioural responses 
to music in people with dementia –an 
observational study 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               15 

Att utreda hur 
inspelad vs. 
levande musik 
påverkar 
beteenden, 
engagemang, 
välmående och 
utmanande 
beteenden hos 
personer med 
demenssjukdom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal och boende 
interagerade mest 
under inspelad 
musik. Ökat 
välmående vid 
levande musik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Årtal, 
författare, 
& land 

Titel 
 
 
 

Syfte 
 

Inverkan på 
välbefinnandet 

(2006) 
Takahashi, 
T. 
Matsushita, 
H. 
 
Japan 
(20) 

Long-term effects of music therapy on 
elderly with moderate to severe 
dementia 

Att observera om 
musikterapi har 
någon långsiktig 
påverkan, fysiskt 
och psykiskt 

Deltagarna i 
experimentgruppen 
hade lägre blodtryck 
i post-testerna samt 
bibehöll de sin 
mentala status bättre 
än de i 
kontrollgruppen 

(2007) 
Ziv, N. 
Granot, A. 
Sharon, H. 
Dassa, A. 
Haimov, I. 
 
Israel 
(22) 

The effect of background stimultative  
music on behavior in alzheimers 
patients 

Att mäta 
effekterna av 
musik på både 
negativa och 
positiva beteenden 

Musik förstärker 
positiva beteenden 
samt minskar 
negativa beteenden 

 
 
Två studier (12,16), en kvalitativ och en kvantitativ, visar att musik höjer välmåendet genom att 

minska nedstämdhet och passivitet samt öka social interaktion och glädjeyttringar . 

 I den kvalitativa studien (12) observerades musikterapi på ett äldreboende i Stockholm. 

Musikterapi har arrangerats i åtta år på detta äldreboende och genomförs under 40 minuter, två 

förmiddagar i veckan. Fyra till åtta patienter och vårdgivare deltog tillsammans vid varje tillfälle. 

Vissa personer som blev inbjudna att delta kom inte eller lämnade rummet under terapin, 

samtidigt tillkom personer som från början inte var inbjudna. Musikterapin innehöll både sång 

och dans och deltagarna skrattade ofta, höll takten med musiken, skämtade med varandra och 

kramade personalen. Personalen upplevde att deltagarna mådde bättre och blev mer 

samarbetsvilliga i omvårdnaden. Den kvantitativa studien (16) visade att ju högre MMSE poäng, 

desto högre grad av välmående och aktivt deltagande i musikterapi. Deltagare med lågt MMSE 

tillbringade stor del av tiden med att sova eller var sysselsatta med aktiviteter tillsynes utan syfte. 

Trots detta var levande musik mer effektivt, när det gällde att öka social interaktion, engagemang 

och välmående oavsett kognitiv förmåga. Kontinuerligt deltagande i musikterapi kan vara svårt 

att uppnå hos personer med lågt MMSE. 

Ragneskog m.fl. (9) visar i sin studie hur olika typer av måltidsmusik påverkar nedstämdhet, 

irritation och oro hos personer med demenssjukdom. Resultatet visar en betydande minskning vad 

gäller irritation, oro och nedstämdhet jämfört med en kontrollperiod utan musik.  
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I jämförelse mellan olika typer av musik, var lugn musik den mest effektiva vad gäller att dämpa 

ovanstående symtom. Det som också talar för att musiken har en positiv inverkan, är att 

deltagarna i studien ökade sitt matintag oavsett typ av musik. 

En studie gjord i USA år 2000 (10) undersöker hur minnesfokuserad musikterapi påverkar graden 

av nedstämdhet hos personer med demenssjukdom. Välkänd musik, populär mellan år 1890 och 

1930, spelades i genomsnitt 40 minuter per gång. Resultat visar att symtom på nedstämdhet 

minskade efter fem dagars minnesfokuserad musikterapi.  

Musikterapi påverkar blodtrycket positivt enligt Takahashi (20). Personer med demenssjukdom 

som inte deltog i musikterapi, uppmätte i genomsnitt högre blodtryck jämfört med 

musikterapigruppen under en två års period. Ingen skillnad i salivens kortisolnivå eller kognitiv 

förmåga kunde fastställas.  

En studie (22) som genomfördes på ett behandlingshem för personer med Alzheimers sjukdom i 

Israel visade att positiva beteenden såsom social interaktion, glädjeyttringar etc. kan förstärkas av 

bakgrundsmusik och negativa beteenden såsom rastlöshet, skrika, gråta, slå etc. kan reduceras. 

Negativa beteenden uppkom endast i frånvaro av musik. Inklusionskriterierna i denna studie var, 

förutom diagnosen Alzheimers sjukdom, ett MMSE resultat <11 av max 30 poäng.  

Att införa musik på boenden för personer med demenssjukdom, kan vara en viktig komponent i 

arbetet med att stärka de boendes livskvalitet samt hälsa (20,22). 

 

Av dessa sex studier har tre studier mätinstrument som är bedömda vad gäller validitet och 

reliabilitet.  Fem av sex studier kan uppvisa signifikanta resultat. En av dessa studier är av kvalitativ 

design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 



  

4. Diskussion 

 
4.1 Huvudresultat 

Artiklarna i denna studie beskriver hur musik kan användas för att öka välmåendet, lugna samt öka 

kognitiv förmåga. När vårdgivare sjöng för vårdtagare eller när bakgrundsmusik spelades i 

omvårdnadssituationen, ökade dennes förståelse för vad som skulle ske, trots att verbala 

instruktioner minskade. Vårdtagarens förståelse för vad föremålen skulle användas till ökade vilket 

ledde till att vissa moment kunde genomföras självständigt. Aggressiva och hotfulla beteenden 

reducerades när vårdtagarens förståelse ökade. Som ett resultat av detta blev vårdtagaren mer 

följsam och samarbetet mellan vårdtagare och vårdgivare förbättrades. Vidare kan musik reducera 

och förebygga agiterat beteende hos personer med demenssjukdom. Positiva beteenden såsom 

social interaktion och glädjeyttringar ökar och negativa beteenden såsom aggressivitet, oro och 

irritation minskar. Musik kan även reducera symtom på nedstämdhet.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Samtliga inkluderade studier beskrev hur musik används i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom. Fyra studier (14,15,17,21) beskrev hur musik påverkar den kognitiva förmågan 

samt att förbättringarna endast kvarstod under eller direkt efter musikterapin. Ingen studie visade att 

musiken ger bestående effekter efter avslutad musikterapi behandling. En studie (17) som 

genomförde musikterapi under tolv veckor visade att effekten bestod under de veckorna. 

MMSE förbättrades märkbart under och direkt efter musikterapi (17,21). En studie (15) visade att 

när- och långtidsminnet påverkades positivt.  

Personer med demenssjukdom har svårigheter att kommunicera; att förstå andra och uttrycka sig 

verbalt (4). När bakgrundsmusik och sång ersatte verbal kommunikation ökade förståelsen i 

omvårdnadssituationen och i samband med att förståelsen ökade, minskade aggressiva och hotfulla 

beteenden (14). Tidigare forskning visar att de flesta vårdsituationer är beroende av verbal 

kommunikation. När språket inte längre fungerar erbjuder musikterapi ett sätt att kommunicera. 

Kognitiva förmågor blir svagare under sjukdomens förlopp men mottagligheten för musik bibehålls 

även hos personer med svår grad av demens (25). En isländsk studie (19) visar att deltagarna var 

som lugnast i slutet av en sex veckors period av musikterapi. 

Forskning visar att musik även har en lugnande effekt på andra patientgrupper. Studier (7,26) visar 

att graviditeten för många innebär fysisk och psykisk stress. Kvinnor som fick genomgå musikterapi 

visade sig vara mindre stressade jämfört med de kvinnor som inte erhöll musikterapi. 
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Oro hos patienter som ska genomgå dagkirurgi är vanligt förekommande. Om dessa patienter får 

lyssna på musik innan operation minskar orosnivån i jämförelse med de patienter som erhåller 

sedvanlig vård (8). 

Författarna fann att flera av studierna (10,11,14,15,18,19) använde musik med personlig referens, 

det vill säga musik som var välbekant och betydde mycket för deltagarna. Denna typ av musik 

visade sig ha en större inverkan än till exempel lugn musik och pop musik (9,11,13).  

Flera av studierna (9,10,12,16,20,22) visar att musik kan öka välbefinnandet genom att minska 

nedstämdhet, oro, irritation och passivitet samt öka social interaktion, glädjeyttringar och 

sammanhållningen mellan deltagare och personal.  

En studie (16) beskriver att deltagare med låg MMSE- poäng är mer inaktiva, svåra att engagera 

och tillbringar stor del av sin tid med aktiviteter tillsynes utan syfte. Vid musikterapi kan ett 

kontinuerligt deltagande hos dessa personer vara svårt att uppnå (16).  

Författarna till föreliggande studie anser att resultaten kan ifrågasättas då många faktorer kan ha 

påverkat deltagarna i studierna; dagsformen hos deltagarna, hur stor roll musiken har haft hos den 

enskilda deltagaren tidigare i livet, förhållandena mellan vårdtagare och vårdgivare etc. 

Även om föreliggande studie visat på positiva effekter av musik så är det värt att nämna att musik 

inte passar alla personer i alla situationer. Musik kan dock aldrig skada någon och kan därför vara 

väl värt att prova på i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Fördelen med en litteraturstudie är att kunna beskriva kunskapsläget inom aktuell forskning ur ett 

internationellt perspektiv. I de 14 inkluderade studierna finns nio nationer representerade vilket 

tyder på att musik har ett brett användningsområde internationellt sett. 

Författarna till föreliggande studie fann att de flesta av de inkluderade studierna har en kvantitativ 

ansats, vilket kan förklaras med att demenssjukdom försvårar möjligheten att beskriva musikens 

inverkan ur den drabbades perspektiv. Kvalitativa studier kan vara svåra att genomföra i ämnet då 

personer med demenssjukdom har en begränsad förmåga att uttrycka sig verbalt. De kvalitativa 

studier som ingår i föreliggande studie har därför riktat in sig på personal och anhörigas tolkningar 

av hur musiken inverkar på personen som är drabbad av demenssjukdom. Tolkningarna 

kompletteras med observationer för att öka trovärdigheten i studien. Mängden relevanta artiklar 

inom ämnesområdet är begränsad vilket visar på att det finns ett stort behov av empirisk forskning 

inom området. Där av begränsades även mängden valda artiklar till föreliggande studie.  
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Vid sökning användes MeSH-termerna ”music”, ”dementia” samt ”psychoger*” för att få en 

överblick inom området. Då det finns begränsad forskning inom området gav dessa sökningar ett 

överskådligt resultat. Sökningar utfördes i MedLine (via PubMed), Blackwell-Synergy och Cinahl. 

Artiklarna granskades med hjälp av checklistor ur Forsberg & Wengström. Tjugoen artiklar valdes 

ut för granskning varav sju studier exkluderades då de ej uppfyllde kvalitetskraven som framgår i 

2.4. De återstående 14 artiklarna kvalitetsbedömdes med hjälp av kriterier för kvalitetsvärdering ur 

Forsberg och Wengström. 

Fem av de inkluderade studierna var av hög kvalitet, sju var av medel kvalitet och två studier var av 

låg kvalitet vilket stödjer resultatet i föreliggande studie. Valda artiklar delades in i tre kategorier; 

inverkan på kognitiv förmåga, lugnande effekt och inverkan på välmåendet. Denna indelning 

gjordes för att ge en överblick över hur musik inverkar på personer med demenssjukdom. 

Svagheter, som bör nämnas, i de inkluderade studierna är små urvalsgrupper och i många fall 

bekvämlighetsurval. I flera studier saknas uppgifter angående mätinstrumentens reliabilitet och 

validitet.  

 

4.4 Allmän diskussion 

Resultatet i denna studie visade att musiken har en positiv inverkan på personer med 

demenssjukdom oavsett om syftet är att minska agiterat beteende, att öka välmående eller att stärka 

den kognitiva förmågan. Då problematiska beteenden är frekvent förekommande hos personer med 

demenssjukdom krävs det både utbildad personal och speciella boenden. Tidsbrist är en bidragande 

faktor till försämrad kvalitet i omvårdnadsarbetet. Med dagslägets kostnadseffektiva krav på 

vårdsektorn är musik ekonomiskt fördelaktigt att implementera på särskilda boenden för att höja 

livskvaliteten hos vårdtagarna (27).  

Då det kan vara svårt att uppnå ett kontinuerligt deltagande hos personer med kraftigt nedsatt 

kognitiv förmåga, anser författarna, till föreliggande studie, att musik i omvårdnadssituationen kan 

vara att föredra. 

Att göra studier om hur musik påverkar personer med demenssjukdom är svårt, då känslor och 

sinnesstämningar är svåra att mäta. Genom att kombinera kvalitativa studier och kvantitativa studier 

påvisas musikens inverkan, både genom olika mätinstrument och observationer av deltagarna. Trots 

få vetenskapliga mätresultat så anser författarna att musik är användbart i omvårdnaden av personer 

med demenssjukdom. Ingen av studierna visade att musik hade någon negativ inverkan vilket 

stödjer musikens användbarhet. 

Vidare forskning behövs inom området. Fler randomiserade kontrollerade studier behövs då högre 

kvalitet på studierna uppnås. 
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