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Musik gör under i omvårdnadens svåra stunder 
-Erfarenheter av musik vid demenssjukdom utifrån ett patient -, omvårdnadspersonal- 

och anhörigperspektiv.  

 

Abstrakt 
 

Bakgrund: I Sverige är det cirka 148 000 personer som lever med demenssjukdom. 

Sjukdomen yttrar sig på olika sätt och kan leda till känslor som av otillräcklighet och 

osjälvständighet med en rädsla för att vara en börda för andra. Redan år 1860 

använde sig Florence Nightingale av musik som omvårdnadsåtgärd. Förmågan att 

påverkas av musik är något som utvecklas redan i fosterstadiet. Musik beskrivs kunna 

påverka minnet, sinnesstämningar, kommunikation samt även inge lugnande effekt. 

Syfte: Att belysa erfarenheter av musik vid demenssjukdom utifrån ett patient-, 

omvårdnadspersonal- och anhörigperspektiv. 

Metod: En litteraturstudie som inkluderat 10 kvalitativa vetenskapliga studier. Med 

hjälp av innehållsanalys har studiernas resultat granskats, analyserats och 

sammanställts till ett resultat. 

Resultat: Musiken visade sig ha en emotionell påverkan då de både var en glädjefull 

upplevelse och gav en lugnande effekt. Musikterapi bidrog till ökad social interaktion 

och gemenskap med andra, även förmågan till kommunikation förbättrades. Ökad 

uppmärksamhet och närvaro var något som påvisades. Personer som deltog i 

musikterapi kunde uppleva reminiscens.  

Konklusion: Musik som omvårdnadsåtgärd kan ge många positiva fördelar på 

välbefinnandet. Det är ett enkelt medel som går använda på olika sätt i omvårdnaden. 

 

Nyckelord: demenssjukdom, musikterapi, omvårdnad, upplevelser 

  



 
 

Music makes wonder in the nursing care thunder 
-Illuminate experiences of music in dementia from a patient - staff- and family 

perspective 

 

Abstract 
 

Background: About 148 000 people are living with dementia in Sweden. Dementia 

can be expressed in different ways and can lead to feelings of inadequacy and lack of 

independence and a fear of being a burden to others. As early as 1860 Florence 

Nightingale used music as a nursing intervention. The ability to be influenced by 

music is developing in the womb. Music is described to affect memory, mood, 

communication and submit a calming effect.  

Aim: To illuminate experiences of music in dementia from a patient- staff- and 

family perspective. 

Methods: A literature study that include 10 qualitative articles. Content analysis was 

used to review, analyze and comply the data to reach a result. 

Results: The result shows that music has an emotional impact. It was both an 

enjoyable experience and had a calming effect. Music therapy had an impact on the 

social interaction that contribute to a community. Communication could also be 

improved. People who participated in music therapy could experience reminiscence. 

Increased attention and attendance could also be demonstrated. 

Conclusion: Music as a nursing intervention offers a lot of positive benefits of 

wellbeing. The intervention is easy to perform and can be used in different ways. 

 

Keywords: dementia, musictherapi, nursing care, experiences  
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Introduktion 

Enligt Socialstyrelsen (2010) lever cirka 148 000 personer med en demenssjukdom i 

Sverige och förekomsten ökar årligen på grund av att människor idag i genomsnitt 

lever längre. 

 

Musik i olika form har sedan länge använts som omvårdnadsåtgärd för personer med 

demenssjukdom. Enligt Edvardsson & Wijk (2014, 86-87) tillämpade Florence 

Nightingale redan år 1860 musikterapi i omvårdnadsarbetet. Nightingale kunde 

konstatera att musik som påminde om vindens sus hade en mer positiv effekt i 

läkandet än annan musik. Musik stimulerar oss på olika sätt och valet av vilken musik 

man tycker om är individuellt. Klassisk musik i ett lugnt tempo har visat sig kunna 

leda till en lugnare miljö, minskad oro och bidra till sociala interaktioner (Edvardsson 

& Wijk, 2014, 86-87). 

 

Bakgrund 

Demens är ett samlingsnamn på flertalet sjukdomar som delas in i 

primärdegenerativa sjukdomar, vaskulärdemens och sekundära tillstånd. Alzheimers 

sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och förekommer hos cirka 60 % av alla 

demenssjuka (Basun et al. 2013). Varför en person drabbas av en demenssjukdom 

kan bero på olika orsaker. Det finns icke påverkbara och påverkbara riskfaktorer. 

Riskfaktorer som inte går att påverka är hög ålder, genetik, och biologiska orsaker. 

Läkemedelsbehandling vid hypertoni i medelåldern minskar risken att insjukna i 

demenssjukdom senare i livet, vilket också fysisk aktivitet och sociala aktiviteter gör 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

Att leva med demenssjukdom 

Att drabbas av demenssjukdom kan innebära att man börjar förlita sig på andra när 

man börjar glömma, som ett alternativt jag. När deltagarna i en studie (Mazaheri et 

al. 2013) beskrev sitt tillstånd använde de sig av ordet ”glömska” och hur det var 

orsaken till alla deras problem. Detta var något som fick dem att må dåligt och de var 

medvetna om svårigheterna med att vara glömsk. Känslor som otillräcklighet och 

osjälvständighet smög sig fram. De ville inte vara en börda för andra.  Hur 
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bemötandet kunde förändras var också något som togs upp i studien. Anhöriga tog i 

regel över allt ansvar hemma och den demenssjuke fick därmed inget eget ansvar. 

Rollen i samhället blev hotat då vänner och familj slutade fråga om råd och hjälp. 

Relationen till vännerna minskade ofta efter sjukdomens debut vilket gav en känsla 

av ensamhet. För att hantera sjukdomen (coping) kunde de använda sig av humor, 

försöka ignorera sjukdomen eller normalisera sina problem. De försökte dölja 

problemen. Vissa tog hjälp av mediciner för att förbättra tillståndet. Andra tränade 

hjärnan genom att läsa och memorera poesi eller sökte mening genom sin tro 

(Mazaheri et al. 2013). 

 

De första symtomen är oftast att de kognitiva funktionerna påverkas. Alla med 

demenssjukdom förväntas även få någon typ av beteendemässiga och psykologiska 

symtom på demens (BPSD). Dessa symtom kan beskrivas i kluster och 

svårighetsgraden varierar med tiden. Enligt Petrovic et al. (2007) finns det fyra olika 

kluster. Hyperaktivitet (agitation, aggression, irritabilitet, eufori), psykos 

(hallucinationer och vanföreställningar), humörsvängningar (depression och ångest) 

och instinktiva funktioner (aptitstörningar, sömnstörningar och apati). Dessa 

symtom kan vara svåra för familj och sjukvårdpersonal att hantera (Petrovic et al. 

2007). 

 

Behandling vid demenssjukdom avser ofta medicinering. Medicinering fungerar inte 

botande utan fördröjer symtomutvecklingen av sjukdomen. Vanliga biverkningar är 

muntorrhet, mag-tarm problem och dysuri (Chang et al. 2015). Ray & Mittelman 

(2015) beskriver även biverkningar som yrsel och fatique vilka kan leda till allvarliga 

skador. Behandling med läkemedel kan leda till förvärrade BPSD symtom. Det kan bli 

fallet om personen får en för hög läkemedelsdos, felmedicinernas eller om symtomen 

uppkommit av annan anledning och ska behandlas på annat sätt (Socialstyrelsen, 

2010). BPSD yttrar sig på olika sätt och därmed måste behandlingen utgå från 

personens symtom och vilka utlösande faktorer som finns. De utlösande faktorerna 

kan vara kommunikationsproblem, att det ställs för höga krav, smärta, brist på 

aktivitet och stimuli, miljöns utformning etc. Allt detta går att påverka utan 

läkemedel genom förändrade omvårdnadsinsatser (Socialstyrelsen, 2010). 
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Att vårda en person med demenssjukdom 

I takt med att sjukdomen fortskrider är det vanligt att de anhöriga till personer med 

demenssjukdom automatiskt blir anhörigvårdare, det är oftast inte ett medvetet val 

(Grafström, 2013, 256). Det finns både negativa och positiva upplevelser i samband 

med omsorg och att vårda en närstående som drabbats av demenssjukdom. De 

negativa känslorna som kan uppkomma är stress och stor påfrestning över sin 

uppgift. Positiva erfarenheter beskrivs istället som känsla av meningsfullhet och 

tillfredsställelse av att kunna bidra till att den närstående får ett värdigt liv. Det kan 

också bidra till att anhöriga får känna sig behövd och önskad (Grafström, 2013, 262). 

Svårigheter med att vara anhörigvårdare kan enligt Narayan et al. (2015) vara att det 

ger upphov till depression och kan framkalla känslor som frustration över sin roll 

som vårdare, vilket kan kännas övermäktigt. Den finansiella bördan togs också upp 

av de anhöriga som var tvungna att sluta på sitt jobb för att vårda sin närstående. Det 

var påfrestande för de anhöriga att tillgodose personen med demenssjukdoms behov 

av vaksamhet och övervakning. När man frågade anhöriga om svårigheter i vården, 

till exempel våld, återgav de flesta att det inte hade några problem med detta. De 

hade förståelse för att det var en del av den närståendes sjukdom (Narayan et al. 

2015). 

 

Ett professionellt vårdande 

I riktlinjerna för behandling av demenssjukdom beskrivs omvårdnadsåtgärder som 

det första alternativet för behandling av demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010). 

Omvårdnadsåtgärder kan vara spontana möten likväl som planerade aktiviteter vilka 

syftar till att hjälpa den demenssjuke. Det kan handla om att stödja till bibehållna 

funktioner, utforma en säker och stimulerande miljö, ge möjlighet till fysisk aktivitet, 

en bra kommunikation och stärkt självkänsla (SBU, 2007). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2010) ska vårdpersonal som arbetar med personer med 

demenssjukdom utforma omvårdnaden utifrån ett personcentrerat perspektiv. Det 

innebär att vårdpersonal ska utgå från personens upplevelser av sin verklighet, man 

sätter personen i centrum och inte sjukdomen. Personcentrerad omvårdad och 

vårdmiljö kan göra det enklare för vårdpersonal att uppfatta vad som provocerar 

fram avvikande beteenden (Socialstyrelsen, 2010). Då omvårdnadspersonal arbetar 

personcentrerat kan de hjälpa till att bibehålla en positiv självbild. Personcentrerad 
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vård innebär också att personalen ska lyssna då personen berättar om sina problem 

och tankar för att sedan kunna jämföra det med sin egen bild av situationen. Detta för 

att gemensamt planera åtgärder. Andra sätt att arbeta personcentrerat kan vara att 

trösta och uppmuntra till hälsosam livsstil. Det kan också vara att sätta personens 

behov och önskningar i centrum (Santamäki Fischer et al. 2012, 261-268). 

 

Om personalen värnar om den äldres resurser och inre styrka blir det lättare att 

hjälpa personen att känna sig delaktig i ett sammanhang (Santamäki Fischer et al. 

2012, 261-268). Langius-Eklöf & Sundberg (2014, 55-59) refererar till Antonovskys 

modell KASAM (1991) som beskriver hur alla människor är beroende av en känsla av 

sammanhang för att uppnå god hälsa. Begreppet KASAM står för känsla av 

sammanhang och delas in i tre dimensioner – begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Författaren beskriver det som ”Ju mer begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet en person upplever och uppfattar sitt liv generellt, desto högre 

KASAM har den personen” (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014, 55-59). Att uppleva god 

hälsa innebär således inte endast frånvaro av sjukdom. För att få förståelse och 

mening i den egna livssituationen kan musik användas. Musiken har även betydelse 

för självförståelse och personlig utveckling (Asp & Ekstedt, 2014, 386). Att aktivera 

sig behöver inte betyda att utföra någon aktivitet utan kan innebära att man är del av 

ett sammanhang (Nygård, 2013, 214). Att kommunicera, stimulera till olika 

aktiviteter och på olika sätt bidra till trivsamma upplevelser är viktigt i omvårdnaden 

av demenssjuka. Det kan vara allt ifrån att sitta vid fönstret och prata om vädret till 

gruppaktiviteter som promenader, massage eller musiksessioner (SBU, 2007). 

 

Musikterapi som omvårdnadsåtgärd 

Redan i fosterstadiet utvecklas förmågan att påverkas av musik (Skog 2013, 97-98). 

Vidare beskriver Skog (2013, 97-98) att musiken kan påverka minnet, 

sinnesstämning, verbal kommunikation och ha en lugnande effekt på personer med 

demenssjukdom. Högljudd musik kan ge motsatt effekt och framkalla ångest och oro. 

I en litteraturöversikt av Guetin et al. (2012) beskriver de att musik ofta kan knytas 

till olika viktiga händelser i livet och musik kan framkalla känslor som är kopplade till 

dessa tillfällen. Musikterapi bör därför utformas individuellt. De känslor som musik 

kan väcka är sådana som ofta avtar under demenssjukdomens förlopp så som glädje, 

välbefinnande, avslappning och lugn. Guetin et al. (2012) beskriver vidare att 
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musikterapi kan användas individuellt eller i grupp. Det går använda genom att 

personerna får sjunga eller spela musik men även genom att lyssna (aktiv eller 

mottaglig musikterapi). Många musikterapeuter kombinerar dock dessa två. Efter 

framsteg inom medicinsk forskning förstår man nu hur musiken påverkar hjärnan. 

Musiken ger en samverkan mellan hjärnhalvorna permanent. Bearbetningen av 

musiken påverkar flera olika områden i hjärnan. Musikalisk stimuli aktiverar alltså 

specifika vägar inom de olika områdena och gör att känslomässiga beteenden 

påverkas. Då man lyssnar på musik, men framför allt när man själv framför musiken 

aktiveras områden som involverar kognitiva, sensomotoriska och emotionella 

funktioner (Guetin et al. 2012). 

 

Problemformulering 
I en kvantitativ meta-analys studie av Chang et al. (2015) visar resultaten att 

musikterapi har fördelar för personer med demenssjukdom. Musik visade sig ha 

måttlig till hög effekt på förbättring av störande beteenden, måttlig effekt på att 

minska ångest och nedstämdhet och en liten effekt på förbättring av kognitiva 

funktioner. Även Gold (2014) har undersökt hur musikterapi påverkar personer med 

demenssjukdom. Genom etablerade skalor som tidigare använts i demenssjukvård 

togs nu en skala fram utifrån observationer som gjorts vid musiksessioner. Resultatet 

visar att musikterapi gjorde att deltagarna uppvisade ett bättre humör samt minskade 

beteendestörningar de dagar de var på musikterapi (Gold, 2014). Under 

litteratursökningen påträffades färre kvalitativa studier vilket var grunden till denna 

litteratursammanställning. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa erfarenheter av musik vid demenssjukdom utifrån ett 

patient-, omvårdnadspersonal- och anhörigperspektiv. 
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Metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ litteraturgranskning. Syftet med att använda sig av 

kvalitativa studier är att forskningen blir holistisk där helheten studeras och inte bara 

variabler. Denna forskningsmetod använder man då man vill få en fördjupad 

förståelse för människan, dess upplevelser och uppfattningar. Det ger enligt Willman, 

Stoltz & Bahtsevani (2011, 51-53) beskrivande data, vilket är något vi tycker man ska 

sträva efter, då en litteraturstudie görs för att undersöka människors upplevelser. 

 

Definitioner  

 Personer med demenssjukdom (PMD). Beroende på om en person med 

demenssjukdom vistas hemma, på sjukhus eller på särskilt boende finns olika 

benämningar som används, ex. brukare, patient och demenssjuk. Vi har valt 

att använda oss av “personer med demenssjukdom” då vi i vår studie 

undersökt personer som både bor hemma och i särskilt boende. 

 Anhörigvårdare. I Socialstyrelsens termbank (2004) beskrivs begreppet som 

“person som vårdar närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har 

funktionsnedsättning”. 

 Omvårdnadspersonal. I de studier vi granskat har vi översatt orden 

“caregiver”, “carer” och “staff” till omvårdnadspersonal. Det innefattar 

sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden som arbetar på särskilda 

boenden. 

 Musiksession. Musikstund. När personer samlas för musikterapi i grupp eller 

när PMD lyssnar på sång eller musik ensam. 

 

Sökmetoder 

Vi har använt oss av pubmed, CINAHL och PsycINFO då vi sökt artiklar om 

omvårdnad. Eftersom vi sökt kvalitativa studier som därmed beskriver patienters- 

vårdpersonals- och närståendes erfarenheter så begränsades inte årtalen. De 

upplevelser som beskrivs blir aldrig inaktuella. Vårt syfte begränsar sökorden. De ord 

vi använt oss av är “dementia”, “psychogeriatric”, “music therapy”, “music”, 

”wellbeing”, “qualitative”, ”interview”, ”nurse”, “care”, ”carers”, “caregivers”, “staff”, 

“family”, “singing” och “relatives”. Detta redovisas i en tabell (bilaga 1). 
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Då man vill använda sig av fler än ett sökord används en teknik som kallas boolesk 

söklogik. AND är den vanligaste och används för att koppla samman två ord, OR 

används för få träff på den ena eller andra sökordet (Friberg, 2012, 69). Vi använde 

oss av AND när vi ville begränsa sökningen och OR då vi ville bredda sökningen. 

 

Urval 

Vi valde att inkludera kvalitativa studier där personer med demenssjukdom, 

omvårdnadspersonal och närståendes erfarenheter av musikterapi som 

omvårdnadsåtgärd beskrivs. De kvalitativa artiklar som exkluderades är 

observationsstudier där författarna analyserade videoinspelat material och resultat 

som inte är relevant för syftet, exempelvis musikterapeuter. Vår litteraturgranskning 

omfattar patientens egna upplevelser men även vårdpersonalens och anhörigas 

perspektiv inkluderades eftersom vi inte hittat studier som endast grundats på 

personer med demenssjukdoms egna upplevelser.  

 

Vi sökte artiklar var för sig utifrån samma databaser. När artiklarnas abstrakt stämde 

överens med syftet läste båda igenom dem för att se om de var relevanta för 

litteraturstudien vilket, enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011, 93), ger 

granskningen större tyngd. Då vi valt ut artiklar granskade vi kvalitén på dem för att 

då kunna göra ett slutgiltigt val. Vi tog hjälp av Friberg (2012, 138) som tar upp 

frågeställningar vid kvalitetsgranskning. Frågor vi ställde oss handlade om de 

beskrivna problem- och syftesformuleringarna var relevanta, hur metoden är 

uppbyggd, vilken metod för analysering författarna använt och om artiklarna är etiskt 

granskade. Det bör även tas hänsyn till om resultatet är rimligt framställt, om det 

finns en tydlig teori i introduktionen som följs upp och om det finns en bra 

diskussion om metoden (Friberg, 2012, 138). 

 

Analys 

Till vår analys tog vi inspiration av innehållsanalys med manifest inriktning där de 

mest självklara delarna av innehållet man analyserar beskrivs. Innehållsanalys är en 

metod man kan använda sig av för att analysera vetenskapliga artiklar (Olsson & 

Sörensen, 2011, 210). Innehållsanalys innefattar att analyser texten man läst för att 

sedan bryta ner den i mindre delar och genom det identifiera teman och mönster 

kring dessa teman. Man börjar alltså med att bryta ner insamlad data till mindre 
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beståndsdelar, därefter kodas och namnges dessa för att till sist kategoriseras baserat 

på dess innehåll (Polit & Beck, 2013, 306). Vi läste igenom de utvalda artiklarna, 

översatte och sammanfattade innehållet och diskuterade sedan om vi nått fram till 

samma slutsats. Efter det sammanställde vi studierna tillsammans i en artikelöversikt 

(bilaga 2). Därefter kodades studierna enskilt genom att vi granskade artiklar 

upprepande gånger för att få en överblick över vilka kategorier som kunde passa för 

att sammanställa resultatet i vår litteraturstudie. 

 

Forskningsetik 

Forskningsetik innebär etiska överväganden som görs innan och under tiden man 

arbetar med ett vetenskapligt arbete. Det kan innefatta val av ämne, frågeställning, 

genomförande och spridning av resultatet. Utmaningen är att se till så att människor 

inte utnyttjas, skadas eller såras vilket kan undvikas om man tar hänsyn till etiska 

principer. Principerna bygger på att skydda identiteter, friheter och 

självbestämmande (Kjellström 2013, 71-82). Deltagarna har rätt till information om 

arbetet, de ska få förstå informationen och kunna fatta beslut. Om deltagarna i en 

studie på något vis är särskilt utsatta är etiken extra viktigt. Hög ålder och nedsatt 

kognition gör personer med demenssjukdom särskilt utsatta (Kjellström 2013, 81-

83). Därför har vi, när vi sökt artiklar, varit noggranna med att se till så att de är 

etiskt granskade. Kjellström (2013, 81) beskriver fördelen med att välja deltagare som 

kan dra nytta av att delta i studien, vilket vi tycker stämmer överens med det syfte vi 

valt. 
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Resultat 
Resultatet presenteras under tre huvudkategorier och sex underkategorier vilka 

presenteras i figur 1. 

 

Figur 1. Huvudkategorier och underkategorier 

 

Den emotionella påverkan av musik 

Musik gav positiva förändringar i humöret hos personer med demenssjukdom, de 

kände sig gladare av musiken. Det bidrog till lugn och avslappning för personerna 

och vissa tyckte att de hade en terapeutisk och stimulerande effekt. Den lugnande 

effekten kunde minska agitation, stress samt hjälpa personer att hantera sin sjukdom. 

 

Ökad glädje och uppskattning 

I alla artiklar som granskats fanns en gemensam nämnare som innebar att musik 

bidrog till ökad glädje hos personer med demenssjukdom (Götell, Brown & Ekman, 

2000; Marmstål Hammar et al. 2010a; Marmstål Hammar et al. 2010b; Sixsmith & 

Gibson, 2007; Tuckett et al. 2014; McDermott Orrell & Riddel, 2014; McDermott 

Orrell & Riddel, 2015; Camic, Myferi Williams & Meeten, 2011; Ragneskog & 

Kihlgren, 1997; Eldirdiry Osman, Tischler & Schneider, 2014). 
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Personer med demenssjukdom (PMD) som deltagit i musiksessioner i en studie av 

Götell, Brown & Ekman (2000) beskrivs visa glädje och uppskattning redan från 

start. Att själva få spela musik var uppskattat hos de flesta och de kunde kommentera 

hur vackert musiken lät. De som i vanliga fall var förvirrade och/eller allvarsamma 

kunde le glatt under tiden de sjöng och spelade instrument. Ibland fick deltagarna 

göra rörelser till sången vilket många tyckte var roligt och det bidrog till skratt under 

tiden. Musiken som PMD kände igen ville de gärna sjunga flera gånger. Glädjen som 

dessa sånger medförde höll i sig även efter sessionen (Götell, Brown & Ekman, 

2000). Under intervjuer då man samtalade om musik började många PMD le och 

skratta, att vara involverad i musik var något som gjorde dem glada (Sixsmith & 

Gibson, 2007; McDermott Orrell & Riddel, 2015). Att spela instrument var en ny 

upplevelse för de flesta och var något de önskat att de gjort tidigare i livet. Musiken 

fick dem att känna sig levande (McDermott Orrell & Riddel, 2014). Musik kunde även 

få PMD att känna sig nöjdare med sig själva. Att vara delaktig i musiken ökade 

känslan av att ha kontroll över sitt eget liv (Sixsmith & Gibson, 2007). Musikterapin 

bidrog till ökat självförtroende (McDermott Orrell & Riddel, 2015). Vidare beskriver 

Sixsmith & Gibson (2007) att den glädjefulla upplevelsen leder till ökat 

välbefinnande vilket även Eldirdiry Osman, Tischler & Schneider (2014) tar upp. I 

studien av Camic, Myferi Williams & Meeten (2011) förklarade PMD att de blev 

överraskade över den glädjefulla upplevelsen som musiksessionerna bidrog till. De 

fick göra sådant de aldrig trodde de skulle få uppleva. En känsla av fullbordande 

visade sig och det var uppskattat och roligt för deltagarna (Camic, Myferi Williams & 

Meeten, 2011). 

Omvårdnadspersonalen uppfattade också personerna som gladare efteråt (Götell, 

Brown & Ekman, 2000). Att sjunga gjorde personalen gladare vilket smittade av sig 

på PMD och fick dem på bättre humör, glädjen var ömsesidig (Marmstål Hammar et 

al. 2010a). Personalen återgav att PMD skrattat och skämtat vilket gjorde proceduren 

vid morgonbestyren längre men att det däremot fått en trevligare stund tillsammans 

(Marmstål Hammar et al. 2010b). Observationer av personalen visade en omedelbar 

positiv effekt på humör och ökat välbefinnande hos PMD (McDermott Orrell & 

Riddel, 2014; Eldirdiry Osman, Tischler & Schneider, 2014). Musikterapi har en 

psykosomatisk effekt på PMD som dock kan vara kortvarig. Effekten syns genom 
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positiv förändring i humör och personalen observerade den glädje och uppskattning 

PMD visade. Den somatiska effekten kunde observeras på ansiktsuttryck (Tuckett et 

al. 2014).  

 

”And it just lights, it just lights, their faces just light up. (RACF-

C-Carers; RACF-B-Carers)”  (Tuckett et al. 2014). 

 

Anhöriga beskrev glädjen i att se sin närstående glada (Camic, Myferi Williams & 

Meeten, 2011). Anhöriga förklarade att PMD som var i senare stadie av sjukdomen 

kunde vara känslosamma under musiksessionerna. Det var däremot oklart hur länge 

effekten höll i sig efteråt (McDermott Orrell & Riddel, 2014). Familjen observerade 

att personerna blev gladare och lyste upp av musiken (Tuckett et al. 2014). 

 

En lugnande aktivitet som kan minska agitation 

Personer med demenssjukdom pratade om sina upplevelser av musik och beskrev att 

musiken hade en lugnande effekt (Sixsmith & Gibson, 2007). PMD var överens om 

att musik fungerade som en mental stimuli som alla kan respondera till (McDermott 

Orrell & Riddel, 2014). Enligt Sixsmith & Gibson (2007) tar PMD själva upp att de 

känner sig mindre agiterade när de lyssnar på musik. 

 

Omvårdnadspersonalen kunde även dem observera en lugnande och avslappnande 

effekt hos PMD (Götell, Brown & Ekman 2000; Marmstål Hammar et al. 2010b; 

McDermott Orrell & Riddel, 2015) vilket kunde hålla i sig i flera timmar eller i vissa 

fall dagen ut (Götell, Brown & Ekman 2000). Marmstål Hammar et al. (2010b) 

beskriver personalens erfarenheter av att deras sång gav en avslappnande effekt hos 

PMD vilket resulterade i att påklädnad och andra morgonbestyr blev lättare att 

genomföra, de upplevde PMD som avslappnade fast aktiva. En av deltagarna som i 

vanliga fall beskrevs som aggressiv vid morgonbestyren kunde nu sjunga med och 

samarbetade bättre och mer engagerat under tiden personalen sjöng (Marmstål 

Hammar et al. 2010b). 
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I en studie utförd av Ragneskog & Kihlgren (1997) undersöktes personalens olika 

strategier för att minska agitation hos personer med demenssjukdom. Spontant var 

det många av personalen som tog upp effekten av musik, hur den kunde lugna och 

göra agiterade personer glada men också hur musik kunde bidra till en harmoni på 

boendet. 

 

”When Carl begins to play the piano, it is as if spraying 

diazepam around the ward. Suddenly everything becomes 

soothing and everyone walks with a smile on his face” 

(Ragneskog & Kihlgren, 1997). 

 

Personalen kunde även i studien av McDermott Orrell & Riddel (2014) identifiera att 

agitation minskades genom musiken vilket fick en positiv påverkan på både PMD och 

människor runt omkring vilket även framkom i McDermott Orrell & Riddel (2015) 

studie där musikterapi beskrevs som ett sätt att lugna agiterade personer. Rastlösa 

patienter kunde bli lugnare när personalen satte igång en CD-skiva vilket ansågs vara 

en enkel aktivitet att genomföra i vardagen (McDermott Orrell & Riddel, 2014). 

 

Anhöriga kunde se en stimulerande effekt hos PMD vilket de menade var 

betydelsefullt då sjukdomen ofta leder till att dagliga aktiviteter utförs långsammare 

än tidigare (McDermott Orrell & Riddel, 2014). De kunde se hur deras närstående 

blev avkopplade av att lyssna på musik och att de trivdes bättre av det (Camic, Myferi 

Williams & Meeten, 2011; Sixsmith & Gibson, 2007). Däremot kan musik också vara 

en anledning till att PMD blir agiterad eftersom upplevelsen av musik är individuell. 

Det är olika om PMD uppskattar musiken som spelas under sessionerna. Om 

musiken inte uppskattas kan negativa beteenden uppstå (Tuckett et al 2014). 

Anhöriga uppgav detta som nackdel med att spela musik i bakgrunden i allrummet på 

ett boende. Det kan vara problematiskt då alla inte uppskattar samma typ av musik 

(McDermott Orrell & Riddel, 2014). 

 



13 
 

Musik stärker den sociala interaktionen 

Den sociala påverkan av musiken stärkte relationer och bidrog till gemenskap. De 

beskrev en känsla av att höra ihop då de fick dela upplevelsen med andra. 

Kommunikationsförmågan kunde förbättras av att PMD deltog i musikterapi. Även 

personer som i vanliga fall hade ett begränsat tal upplevdes mer verbala. 

 

En social aktivitet som främjar gemenskap 

Musikterapi i grupp var något som flertalet studier tog upp som en värdefull social 

aktivitet att genomföra tillsammans med andra (Götell, Brown & Ekman, 2000; 

Eldirdiry Osman, Tischler & Schneider, 2014; Sixsmith & Gibson, 2007; Tuckett et al. 

2014; McDermott Orrell & Riddel, 2014; McDermott Orrell & Riddel, 2015; Camic, 

Myferi Williams & Meeten, 2011). 

 

Personer med demenssjukdom beskriver att de var glada över att de i samband med 

musiksessionerna fått en gemenskap med andra som de kunde relatera till som ett 

socialt nätverk (Eldirdiry Osman, Tischler & Schneider, 2014). Det spelade ingen roll 

om de kunde sjunga eller inte när de gjorde det tillsammans i grupp. De beskrev en 

känsla av att höra ihop när de fick dela upplevelsen med andra i samma situation 

(Camic, Myferi Williams & Meeten, 2011). Aktiviteten gav dem ett gemensamt 

sammanhang (Götell, Brown & Ekman, 2000) där de kunde prata om upplevelser av 

sjukdomen tillsammans (McDermott Orrell & Riddel, 2014). I en studie av Sixsmith 

& Gibson (2007) beskriver PMD att aktiviteten fick dem att känna samhörighet men 

de beskriver även hur de kan använda sig av musik i hemmet (CD-skivor) för att 

känna sig mindre ensamma. Musiken kunde vara på i bakgrunden när sysslor 

utfördes. Att gå iväg till en pub eller konsert och lyssna på musik var ett annat sätt att 

ha ett fortsatt socialt liv och känna gemenskap (Sixsmith & Gibson, 2007). 

 

Omvårdnadspersonalen som intervjuades i en studie av Götell, Brown & Ekman 

(2000) beskrev att en annan bild av PMD utvecklats efter att de deltagit tillsammans 

i musikterapi. Personalen upplevde bättre kontakt med PMD och att banden mellan 

vårdare och PMD stärkts efter att de fått dela musikupplevelsen tillsammans vilket 

var en känsla som höll i sig efter sessionens slut (Götell, Brown & Ekman 2000). 
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Marmstål Hammar et al. (2010a) beskriver att personalen upplever en förbättrad 

kontakt med PMD under morgonbestyren när de använde sig av musikterapi. De 

kände att de förde dem samman. Att musikterapi har en positiv effekt på samarbete 

beskriver även Marmstål Hammar et al. (2010b) där personalen talade om effekten 

som att även om PMD inte blivit mer samarbetsvänlig så upplevdes de mindre 

motstridiga. De kunde se positiv effekt av att använda musik i omvårdnadsarbetet 

även hos familjemedlemmar som var på besök och på avdelningen som helhet 

(McDermott Orrell & Riddel, 2014). Personal och familjemedlemmar ansåg 

musikterapi som en fördelaktig aktivitet då den förde personer nära varandra och 

som en social interaktion där de tränade hjärnan tillsammans (Tuckett et al. 2014).  

 

Anhöriga menade att musikgrupperna kunna stärka bandet mellan dem och PMD 

(Götell, Brown & Ekman 2000; Sixsmith & Gibson, 2007; Eldirdiry Osman, Tischler 

& Schneider, 2014; Camic, Myferi Williams & Meeten, 2011). Anhöriga ansåg att 

musikterapi i grupp var ett bra sätt för PMD att känna delaktighet oavsett hur långt 

framskriden sjukdomen är. Under intervjuerna framkom det att även om förmågor 

avtagit på grund av sjukdom så tycks förmågan att njuta av musik kvarstå (Eldirdiry 

Osman, Tischler & Schneider, 2014). Att få göra något normalt med andra människor 

ansåg anhöriga vara en höjdpunkt i vardagen. De menade att musikgruppen var en 

naturlig miljö dit man kunde gå och där demenssjukdomen inte var i fokus. Det 

kändes positivt att får göra något tillsammans. Musiken gav även en påverkan på 

vardagslivet i hemmet då de ofta övade på sångerna innan och efter 

musiksessionerna (Camic, Myferi Williams & Meeten, 2011). Det var inte ovanligt att 

gemensamma intressen förlorades vid sjukdomens debut. Anhöriga var därför glada 

över att kunna göra detta tillsammans och de uttryckte att det gjorde gott att få se sin 

närstående glad (Eldirdiry Osman, Tischler & Schneider, 2014). 

 

Ökad förmåga till kommunikation  

Personer med demenssjukdoms verbala kommunikation ansågs främjas av 

musikterapi. Vissa PMD kunde uttrycka önskningar om att sjunga samma sång en 

gång. Även de som hade begränsad talförmåga. Under musikgrupperna fokuserade 

de på olika årstider genom att de tog fram olika årstidsbundna material och 
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samtalade kring dessa. Detta bidrog till att PMD verbalt fick uttrycka vad de kopplade 

till dessa och de sjöng sånger inom temat (Götell, Brown & Ekman, 2000).  

 

Omvårdnadspersonalen beskrivs i en studie av Götell, Brown & Ekman (2000) 

förklara att de flesta PMD sjöng med i texterna och att deltagarna i gruppen efter 

musikstunden var mer sociala och försökte samtala med varandra. Även McDermott 

Orrell & Riddel(2014) lyfter fram att personalen uppfattade PMD som mer 

sällskapliga och kommunikativa omedelbart efter sessionen. Marmstål Hammar et al. 

(2010a) skriver även de om personalens upplevelse av förbättrad kommunikation. 

Personalen testade sjunga instruktionerna istället för att förklara vad som skulle 

göras i tal. Därmed pratade de mindre och gav färre kommandon. PMD beskrevs i 

samband med detta mer adekvata i sitt tal och uttryck (Marmstål Hammar et al. 

2010a). Vissa PMD pratade mer och kunde till och med svara med meningar istället 

för enstaka ord. Talet flöt på bättre och de kunde berätta hur de ville att personalen 

skulle genomföra omvårdnaden (Marmstål Hammar et al. 2010b). 

 

‘…she started to speak sentences, which she had not done in 

a long time’.  (Marmstål Hammar et al. 2010b) 

 

De flesta artiklarna uppmärksammade även att det var vanligt att den icke verbala 

kommunikation förbättrades i samband med musik (Götell, Brown & Ekman, 2000; 

Marmstål Hammar et al. 2010a; Marmstål Hammar et al. 2010b; Sixsmith & Gibson, 

2007; Tuckett et al. 2014; McDermott Orrell & Riddel, 2014; McDermott Orrell & 

Riddel, 2015). Under musiksessionerna kunde PMD uttrycka sig olika till musiken. 

Personal och anhöriga kunde observera förändrade ansiktsuttryck och att PMD 

började röra sig i takt till musiken (Tuckett et al. 2014; McDermott Orrell & Riddel, 

2014; McDermott Orrell & Riddel, 2015). Förändringarna var tydligast hos de 

deltagare som vanligtvis hade en begränsad medvetenhet (McDermott Orrell & 

Riddel (2015). 
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Musik stimulerar kognitiva funktioner 

Musik stimulerade minnet och kunde bidra till reminiscens. Deltagare kunde komma 

ihåg sångtexter och minnen från barndomen kunde framkallas av musiken. PMD 

kunde upplevas mer närvarande och orienterade i samband med musikterapin.  En 

ökad uppmärksamhet kunde visa sig genom att det var enklare att få ögonkontakt, de 

var mer samarbetsvilliga och de visade ökad initiativförmåga. 

 

Väcka minnen och reminiscens 

Personer med demenssjukdom förklarade att barndomsminnen gjorde sig påminda 

utifrån de sånger de sjöng och de delade med sig av sånger de brukade sjunga tidigare 

i livet (Götell, Brown & Ekman, 2000). 

 

”‘It’s strange what one remembers. That song I have not 

sung in 50 years. It just falls from oneself. One is not quite 

empty in the head.’ [Said after singing the song ‘The 

Chanterelle Song’, Kantarellvisan in Swedish.]” . (Götell, 

Brown & Ekman, 2000) 

 

Sånggruppen var en plattform för att stimulera reminiscens. Sånger som de sjöng 

framkallade minnen hos PMD och de uttryckte även hopp över att minnet fortfarande 

fungerade (Eldirdiry Osman, Tischler & Schneider, 2014). Musiken hade för de flesta 

varit en stor del av vardagslivet och de kunde därför känna igen många sånger 

(McDermott Orrell & Riddel, 2014). Välbekanta sånger som de kände igen kunde till 

exempel vara sånger som sjungits i kyrkan. Trots att de ofta inte kom ihåg vem som 

framför sången kom det ofta ihåg texten (Sixsmith & Gibson, 2007). 

 

Omvårdnadspersonalen beskrev att de kunde se på personen när en sång aktiverat 

minnet. Några PMD började dela med sig av sina livshistorier och en PMD hade börja 

dansa och visade även andra hur man dansade (McDermott Orrell & Riddel, 2015). 

Musikterapi fungerar även enligt Tuckett et al. (2014) genom att väcka minnen och 

därmed låta PMD få möta reminiscens. Personalen menar att PMD får se tillbaka på 
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fina minnen från tidigare stunder i livet (Tuckett et al. 2014). Trots dåligt minne 

märker personalen att de känner igen musiken vilket visade sig genom att de visslade 

eller rörde sig till tonerna (McDermott Orrell & Riddel, 2014).  

 

Anhöriga uppmärksammande också hur musikterapi kan stimulera fram minnen 

(Tuckett et al. 2014). De såg hur deras närstående inte behövde kolla på sångtexten så 

mycket och uttryckte hur fint de tyckte det var att PMD fick känna att de mindes 

något (Eldirdiry Osman, Tischler & Schneider, 2014). 

 

Ökad uppmärksamhet till omgivningen  

Personer med demenssjukdom beskrivs i studien gjord av Tuckett et al. (2014) visa 

sig få positiv inverkan på kognitionen av musikterapi och vidare tar även McDermott 

Orrell & Riddel, (2014) upp att PMD upplevs som mer närvarande i nuet både fysiskt 

och psykiskt under musiksessionerna och att det är en bra aktivitet då alla kan delta 

efter förmåga.  

 

Omvårdnadspersonalen beskrev under musikterapin PMD som mer 

samarbetsvilliga. Detta underlättade arbetet och kunde minska användandet av 

begränsningsåtgärder vilket tidigare känts som ett etiskt problem hos personalen 

(Götell, Brown & Ekman 2000). En påverkan musik hade på PMD var att de 

upplevdes som mer närvarande i nuet (Marmstål Hammar et al. 2010a; Tuckett et al. 

2014; McDermott Orrell & Riddel, 2014; Götell, Brown & Ekman, 2000). 

Musiksessionerna främjade ögonkontakten mellan personal och PMD. Personalen 

kunde observera att det var enklare att få ögonkontakt och/eller att ögonkontakten 

varade längre (Marmstål Hammar et al. 2010a; Götell, Brown & Ekman, 2000; 

McDermott Orrell & Riddel, 2014; McDermott Orrell & Riddel, 2015). Sången hjälpte 

PMD att fokusera (Marmstål Hammar et al. 2010a) och personalen i Marmstål 

Hammar et al. (2010b) studie upplevde att de inte behövde ge lika mycket 

instruktioner. Sången kunde bidra till ökad uppmärksamhet då välbekanta sånger 

sjöngs (Götell, Brown & Ekman, 2000). Ökad uppmärksamhet kunde också visa sig 

genom att vissa PMD korrigerade personalens sång och rättade texten när personalen 
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sjöng fel. Ibland kunde PMD fortsätta och avsluta sången själv när personalen slutade 

att sjunga. Vissa började tvätta sig själva eller byta om utan att bli tillsagda. De kunde 

även upptäcka sig själv i spegeln och reflektera över det. Någon började även kamma 

sitt hår när de såg sin spegelbild. Detta är initiativ som personalen inte observerat att 

PMD gjort förut (Marmstål Hammar et al. 2010b). I studien av McDermott Orrell & 

Riddel (2015) framkom även där att personalen observerat att musikterapin gjort att 

PMD börjat ta mer initiativ under musiksessionen, de kunde till exempel önska 

sånger och/eller börja spela instrument de inte vågat prova förr. 

 

Anhöriga var förvånade över att deras närstående fortfarande kunde lära sig något 

nytt vilket de fick uppleva under musiksessionerna då PMD kunde lära sig nya 

sånger. Efter att de deltagit i musikgruppen beskrev anhöriga att PMD sjöng mer och 

lyssnade på mer musik hemma (Camic, Myferi Williams & Meeten, 2011). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Vi ville studera personers upplevelser och erfarenheter av musik och musikterapi 

inom omvårdnad. Därför valde vi att genomföra en kvalitativ litteraturstudie då mer 

kvalitativ forskning inom området efterfrågas (Wall & Duffy, 2010). Under 

litteratursökningen fann vi inte många studier genomförda inom kvalitativ metod har 

vi därför inte exkluderat några studier som stämt överens med syftet i denna 

litteraturgranskning. Vi tror att detta gett oss en bra helhetsbild över den forskning 

som finns att tillgå inom området. Den bristande mängd kvalitativa artiklar har också 

försvårat arbetet då det har varit svårt att välja vilket perspektiv vi ska utgå från. Det 

hade varit fördelaktigt att bara kunna utgå utifrån personer med demenssjukdoms 

perspektiv av musik och musikterapi. I de flesta artiklar vi har granskat i analysen 

intervjuas PMD tillsammans med anhörig eller personal. Det kan bero på att 

författarna anser att personal och anhöriga kan hjälpa PMD att föra sin talan. Då 

vissa PMD hade begränsat tal eller på grund av kognitiva begränsningar inte kunde 

uttrycka sig så tror vi att det skulle vara svårt att få fram ett resultat endast från deras 

perspektiv. Vi har däremot haft i åtanke att användandet av andras perspektiv kan ha 

påverkat vårt resultat. Då engelska språket inte är vårt modersmål är vi medvetna om 

att detta kan ha inneburit en brist för sammanställningen och att feltolkningar kan ha 

förekommit vilket Östlundh (2012, 74) beskriver som en begränsning. Orden music 

och music therapy har i de olika studierna vi granskat använts med olika innebörd. 

Music therapy kan delvis syfta till att vara en terapuetisk åtgärd men innebär i vissa 

studier en vardaglig aktivitet där deltagaren endast lyssnar på musik. För att få en 

större bredd under litteratursökningen använde vi oss av båda orden då båda handlar 

om hur musik kan användas som omvårdnadsåtgärd. I denna litteraturgransknings 

resultat har vi använt oss av olika begrepp. Oavsett om vi använt musik, musikterapi 

eller musiksessioner menar vi att deltagarna på något vis stimuleras av musik 

antingen i grupp eller enskilt.   

 

Vi valde slutligen ut 10 artiklar till vår litteraturstudie. Under urvalsprocessen 

exkluderades ett antal studier på grund av att de genomfört observationsstudier där 

författaren analyserat inspelat material och/eller gjorde observationer på plats som 

grund till deras resultat. I flertalet artiklar intervjuas musikterapeuter separat och 
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därför hade vi möjlighet att exkludera deras upplevelser från vårt resultat. Två av 

artiklarna vi granskat använde sig av både kvalitativ och kvantitativ metod i deras 

resultat. Båda artiklarna har ett tydligt uppdelat resultat av de två metoderna och vi 

kunde därför välja att enbart använda oss av den kvalitativa datan. 

 

I metoden valde vi att inte exkludera artiklar på grund av årtal, detta för att det 

handlar om upplevelser av musik vilket vi inte ansåg förändras över tid. Detta gjorde 

att vi fann äldre artiklar som skulle kunna ses som föregångare till den forskning som 

nu görs inom denna metod. Något vi har uppmärksammat är att många artiklar vi 

läst under urvalet använt Hans Ragneskogs forskning som referens till sina egna 

arbeten. Trots att Ragneskog & Kihlgrens (1997) studie är 18 år gammal och att stor 

del av resultatet i studien exkluderades så valde vi att använda oss av den i vår 

litteraturgranskning. Resultatet i studien innefattade utöver musik även andra 

omvårdnadsåtgärder. Då de inte stämde överens med vårt syfte valde vi att exkludera 

de från resultatet. Den del av resultatet som inkluderats i denna litteraturgranskning 

skiljer sig inte märkbart från den forskning som gjorts inom ämnet under senare 

åren. Detta tyder på att erfarenheten av musikterapi inom demensvården inte har 

förändrats betydelsevärt över tid. Vi har uppmärksammat, i de artiklar vi har 

analyserat, att det snarare är symtomen av sjukdomen och inte personens kön 

och/eller etnicitet som utgör grunden för hur PMD upplever musik. Musik visar sig 

snarare vara en individuell än könsrelaterad upplevelse. Då vi inte anser att det är ett 

relevant fokus för vårt syfte valde vi att inte diskutera dessa eventuella skillnader. De 

artiklar som inkluderats i litteraturstudiens resultat har ursprung i endast tre olika 

länder. Då 50 % av artiklarna är gjorda i England, 40 % i Sverige och 10 % i 

Australien inser vi att resultatet inte är kulturellt utbrett. Ett antagande är dock att 

resultatet i denna litteraturstudie ändå går generalisera då fynden varit desamma i de 

länder där studierna utförts. Vi ser också fördelen med att många studier gjorts i 

Sverige vilket visar att det går använda resultaten i denna studie i vår sjukvård. 

 

Innehållsanalysen vi tog inspiration av gav oss möjlighet att koda och sätta teman på 

resultatet i de artiklar vi valt. Att på ett systematiskt sätt grena ut resultatet gjorde att 

vi fick ut så mycket som möjligt av artiklarna. Med hjälp av den kodning vi gjorde i 

början var det enkelt att kategorisera om innehållet då det inte stämde. 

Artikelgranskningen av de utvalda artiklarna till vår litteraturstudies resultat gjordes 
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individuellt. En av oss började arbeta fram den mall som användes vilken den andra 

sedan granskade och utvecklade. Därefter kodades materialet enligt mallen och 

sammanställde detta under kategorier. Med kategorierna vi tagit fram i åtanke läste 

vi båda igenom artiklarna igen för att säkerställa att ingenting missats. Resultatet 

sammanställdes sedan i samspel med varandra. 

 

Etisk diskussion 

Inom demensvården ställs man dagligen inför etiska dilemman. Det kan vara att 

personalen bestämmer “över” och “för” istället för “med” (Skog, 2013, 241-242). En 

frågeställning vi har diskuterat är om det etiskt rätt att ha med deltagare i en studie, 

som på grund utav sin sjukdom, inte är medvetna om att de deltar? Detta kan ses som 

ett etiskt dilemma inom vård och omsorg för personer med demenssjukdom. I 

riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2010) beskrivs det att etiska dilemman och etiska 

problem är något man ställs inför när man inte vet vad som är att göra gott eller om 

man gör rätt i en situation. Vid etiska problem finns det ofta lösningar medan det vid 

etiska dilemman blir svårare då man själv måste förhålla sig till vad som kan vara 

mest fördelaktigt i situationen. Enligt de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 

2010) är autonomin beroende av viljemässiga och intellektuella funktioner vilka 

minskar vid demenssjukdom. För att respektera någons autonomi måste man kunna 

kommunicera så att man förstår hur motparten känner, tänker, vill och liknande. 

Kommunikationen måste därför anpassas så att personen förstår. Informationen ska 

alltid riktas mot PMD även om man anser att det är den närstående som tar emot 

den. Det blir svårare att respektera autonomin vartefter sjukdomen degenererar 

vilket ska tas hänsyn till (Socialstyrelsen, 2010).  I de studier vi har granskat 

framkommer det att många PMD troligtvis inte förstår att de är med i en studie. Det 

kan handla om personer som beskrivs som ouppmärksamma och/eller har nedsatt 

medvetande. Vi uppmärksammade däremot att det knappt framkommit några 

negativa konsekvenser hos någon deltagare utan det har snarare gett en positiv 

inverkan på livskvalitén.  

 

Musik som omvårdnadsåtgärd studeras för att få en bättre förståelse över vilka 

insatser som kan tillgås i omvårdnadsarbetet och därmed medföra bättre hälsa. Trots 

de etiska frågetecknen som tagits upp ovan får forskning enligt etikprövningslagen 
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(SFS 2003:460 § 20,21,22) utföras utan samtycke ifall personen lider av en sjukdom 

som utgör ett hinder för personen att uttrycka sin mening. Däremot måste en nära 

anhörig samtycka. Forskningen ska avslutas om personen uttrycker motvilja. Vidare 

står det skrivet i etikprövningslagen att man får genomföra studier då syftet med 

studien överväger riskerna och det inte finns risk att deltagare i studien skadas eller 

utsätts för obehag (SFS 2003:460 § 20,21,22). De studier vi använt oss av i vår 

litteraturgranskning har haft som syfte att förbättra omvårdnadsarbetet och 

studierna har inte riskerat att utsätta deltagarna för direkt skada. Berry, Apesoa-

Varano & Gomez (2015) beskriver kompensatoriska aspekter på bristande autonomi. 

Det kan innebära att anhöriga tar med PMD på uppskattade aktiviteter de inte skulle 

deltagit i annars och kan även förhindra att PMD befinner sig i sammanhang de 

skulle kunna skadas av. Vi anser att ett exempel på detta är då anhöriga godkände 

samtycke i deltagandet av de studier vi granskat. 

 

Resultatdiskussion 

Det huvudsakliga resultat vi kommit fram till är det faktum att de flesta informanter i 

studierna har goda erfarenheter av musik. I litteraturgranskningen framkom det att 

musik stimulerar minnet och reminiscens. Vid demenssjukdom är det vanligt med 

begränsningar i det sociala livet, musikterapi uppmuntrar till social interaktion, 

kommunikation och att stärka relationer. Musiken har också visat sig ha positiv 

inverkan på humöret. Liknande resultat finnes i Mendes (2015) och Wall & Duffys 

(2010) studier. 

 

En stor del av det resultat vi fick fram i litteraturgranskningen är sådant som även 

personer utan demenssjukdom kan relatera till så som glädje, lugn och en social 

gemenskap. I en studie av Batt-Rawden (2012) har författaren undersökt musikens 

påverkan för personer som lever med andra typer av kroniska sjukdomar som till 

exempel muskelsjukdomar och neurologiska sjukdomar. Musik, speciellt eget 

utövande, beskrivs i studien ha varit ett sätt att öka välbefinnandet för deltagarna. 

Deltagarna beskriver i intervjuer att musiken kan användas för att hjälpa till att 

hantera svåra stunder i livet. Musiken är lugnande och kan hjälpa personer till en 

ökad uppmärksamhet (Batt-Rawden, 2012). Det som däremot kan skilja sig är i den 

utsträckning som musik påverkade kommunikationsförmågan och de kognitiva 

funktionerna för de demenssjuka. Kommunikationsproblem är vanligt i 
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omvårdnadsarbetet med demenssjuka (Socialstyrelsen, 2010). Kommunikationen 

visade sig stimuleras av musiken, det kunde röra sig om både verbal och icke-verbal 

kommunikation. Vissa önskade sånger att sjunga och andra berättade hur de ville att 

omvårdnadsarbetet skulle gå till. Även personer som i vanliga fall hade ett begränsat 

tal upplevdes mer verbala. Den icke-verbala kommunikationen kunde visa sig genom 

att PMD dansar, klappar händerna, stampar med fötterna, ökad uppmärksamhet och 

via lägre ögonkontakt. Under en observationsstudie där två patienter stimulerades 

med musik, beröring och objektpresentation kunde man påvisa en skillnad på hur 

PMD regerade till musik jämtemot beröring och objektpresentationen. Musiken 

påverkade ögonrörelser, munrörelser puls och andning. En patient som varit stum i 

över ett år talade två tydliga meningar efter en av sessionernas slut, sessionen hade 

således en påverkan på verbala talet (Norberg, Melin & Asplund, 2003). 

 

I vår litteraturgranskning visade det sig att musiken kunde framkalla minnen från 

barndomen, främst vid vilken tidpunkt de sjöng sången. Sångtexten fanns kvar i 

minnet långt in i sjukdomen, många som i vanliga fall bara sa enstaka ord kom ihåg 

låttexterna och sjöng med. I en studie av Särkämö et al. (2014) har de jämfört 

effekten av att sjunga eller lyssna på musik med en kontrollgrupp med vanlig 

standardiserad vård. Resultatet visade bland annat att just efter interventionen hade 

både sånggruppen och lyssna på musik-gruppen en positiv effekt på kognition, 

uppmärksamhet och exekutiva funktioner. Sex månader efter sågs även effekt på 

orientering och episodiskt minne. Författarna till studien föreslår därför 

musikgrupper med välbekanta sånger där PMD får sjunga eller lyssna som 

omvårdnadsåtgärd. Det kan vara kognitivt stimulerande och kan uppmuntra till 

vaksamhet och koncentration. Att hålla en regelbunden musikalisk aktivitet i hemmet 

kan hjälpa att bibehålla orientering i omgivningen men även väcka minnen från det 

förflutna (Särkämö et al. 2014). 

 

Att känna gemenskap och social interaktion var betydelsefullt i de studier vi har 

granskat och var något som PMD, personal och anhöriga tog upp som en av de största 

fördelarna med musikaliska aktiviteter. KASAM betyder känsla av sammanhang och 

handlar om detta, att tillsammans med andra få känna samhörighet. I en studie av 

Lillekroken, Hauge & Slettebø (2015) beskrivs omvårdnadspersonalens upplevelser 

av KASAM som omvårdnadsteori. De förklarade att personalen lätt glömmer bort att 
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vardagliga aktiviteter kan leda till att PMD upplever meningsfullhet. När PMD får 

vara delaktiga i sitt eget liv kan det stödja och eventuellt kompensera att ha låg 

KASAM. Om man inom vården eftersträvar ett holistiskt synsätt där man fokuserar 

på möjligheter och inte brister är det lättare för både personal och PMD att anpassa 

sig till situationen istället för att skylla på sjukdomen (Lillekroken, Hauge & Slettebø, 

2015). Ett gott åldrande kan bland annat beskrivas genom att personen får bibehålla 

god livskvalité, autonomi och sitt oberoende men även att låta PMD vara fortsatt 

aktiva inom olika sammanhang då sjukdomen fortskrider (Nygren & Lundman, 2014, 

157). Känslor som ensamhet och nedstämdhet kan motverkas genom att låta PMD 

vistas tillsammans med andra människor. Sociala aktiviteter kan främja känslan av 

meningsfullhet i vardagen och är därav en viktig del i omvårdnadsarbetet för 

personer med demenssjukdom (Wijk, 2013, 164-165). I litteraturstudiens resultat 

kom vi fram till de emotionella fördelarna med musik inom demenssjukvård och hur 

det kunde leda till ett bättre välbefinnande vilket Batt-Rawden (2012) styrker. Vidare 

beskriver Batt-Rawden (2012) att musik även kan hjälpa till med coping och att 

stärka KASAM. 

 

En reflektion vi gjort är att de har använt sig av musik på olika sätt i de studier vi har 

granskat, allt från eget utövande till musikgrupper, men att de ändå har gett liknande 

resultat. Däremot står det beskrivet i vår litteraturstudies resultat att nackdelen med 

att ha musik på i allrummet på boenden är att alla har olika musiksmak. Detta kan då 

leda till negativa beteenden och är därför något man ska vara försiktig med. 

Edvardsson & Wijk (2014, 86-87) beskriver att musik och andra ljud kan uppfattas 

olika av olika individer. Något som kan ses lustfyllt för en person kan uppfattas 

störande av en annan. Det förklarar varför man reagerar olika i ljudmiljöer. Från att 

se det som en glädjefull upplevelse som bidrar till social samvaro till att det medför 

irritation. Bra ljudmiljö innefattar individuellt anpassad musik vilket är vad som bör 

användas i vården. Oväsen kan också uppfattas olika men i vårdmiljön kan det 

medföra stress och dålig sömn. Trots att kognitivt nedsatta personer även de 

uppfattar musik olika har musik av visat sig kunna ge en lugnare vårdmiljö 

(Edvardsson & Wijk, 2014, 86-87). Det är gripande att inse att musik kan ge stor 

inverkan på den demenssjukes välbefinnande. Mendes (2015) beskriver att 

välbefinnandet kan påverkas även om anhörigvårdare och omvårdnadspersonal 

använder sig av musik på olika sätt, det kan vara att PMD får lyssna på musik via en 
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Mp3-spelare eller att de får delta i musikgrupper. En fråga vi har ställt oss är varför 

musik inte har använts mer frekvent då det är ett enkelt medel och medför så pass 

många positiva effekter. Vi tror att det kan beror på att det inte ses som en 

omvårdnadsåtgärd inom vården. Bristande kunskap och erfarenheter kan eventuellt 

vara anledningen till detta. Raglio et al. (2015) har jämfört om effekten av 

musikterapi i grupp och individualiserad anpassad musik kan skiljas åt för personer 

med demenssjukdom. En grupp fick delta under musikterapisessioner och en grupp 

fick lyssna på individuellt anpassas musik, låtar som tagits fram efter intervjuer. 

Resultatet visade att symtom som oro och depressivitet minskade och att deltagarna 

fick ökad livskvalité. Musikterapi och att lyssna på individuellt anpassad musik visar 

enligt denna studie fungera lika bra (Raglio et al. 2015). Detta styrker ännu en gång 

att det inte behövs stora ansträngningar för att uppnå ett gott resultat.  

 

Konklusion 
Musik som omvårdnadsåtgärd är ett enkelt medel att tillföra i vården och de har visat 

goda resultat på välbefinnandet hos personer med demenssjukdom. Det bidrog till 

glädje och lugn, visade ökade kommunikativa förmågor och en förbättring av 

kognitiva funktioner. I vår diskussion presenteras ett resultat ur Batt-Rawdens 

(2012) studie att musik även hjälper ur vårdsynpunkt i andra situationer än 

demensvården, som belyses i denna studie. Det styrker musikens betydelse för 

omvårdnad och visar bredden för fortsatt forskning. Musik som omvårdnadsåtgärd 

inom demenssjukvård tycks vara aktuellt att studera då vi funnit många nyligt 

publicerade artiklar inom området. I en litteraturgranskning av Wall & Duffy (2010) 

uppmärksammade de en brist av kvalitativa studier inom detta område och därmed 

behovet av mer forskning för att kunna få en holistisk bild. Vår förhoppning är 

därmed att fler kvalitativa studier ska göras i framtiden.  

 

Vår slutsats är att man inte behöver välplanerade musiksessioner för att påverkas av 

musik utan att det kan räcka med att PMD får lyssna på individuellt anpassad musik 

som därigenom kan bidra till ökat välbefinnande.   
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Bilaga 1. Databassökningar 
Begränsningar: Peer-reviewed, English language  

 Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1 2015-11-

10 

CINAHL Dementia  

AND 

Music 

therapy 

AND 

Nurse 

27,297 

 

285 

 

 

21                 

21 3 1  

2 2015-11-

10 

CINAHL Dementia 

AND 

Music 

therapy 

AND 

Staff 

27,297 

 

285 

43 

21 8 3  

3 2015-11-

10 

CINAHL Psykogeatric 

AND 

Music 

therapy 

 

 

422 

 

5 

3 1 1  

4 2015-11-

10 

CINAHL Dementia 

AND 

Music 

therapy 

AND 

Caregiver 

AND 

Qualitative 

27,297 

 

355 

 

49 

 

 

8 

6 5 0 

5 2015-11-

10 

CINAHL Dementia 

AND 

Music 

therapy 

AND 

Interwiew 

AND 

CARE 

27,297 

 

355 

 

 

19 

 

16 

12 8 0 

 

6 2015-11-

10 

CINAHL Dementia 

AND 

Singing 

27,297 

 

58 

12 8 0 



 

AND 

Caregivers 

or Relatives 

or Family 

 

15 

7 2015-11-

10 

Pubmed Dementia 

AND 

Singing 

AND 

Carers 

And  

Qualitative 

141,449 

 

52 

 

17 

 

5 

5 3 3 

 

8 2015-11-

10 

PsycINFO Dementia 

AND 

Music 

therapy 

AND 

Staff 

AND 

Qualitative 

44,250 

 

287 

 

 

30 

 

7 

6 4 1 

9 2015-11-

10 

PsycINFO Dementia 

AND 

Music 

AND 

Wellbeing 

AND 

Qualitaive 

 

44,250 

 

422 

 

83 

 

13 

9 4 1 

 

  



 

Bilaga 2. Artikelöversikt 

Titel 

Författare 

Årtal/ 

Land 

Syftet Metod (urval, analys) Resultat 

Music and Other 

Strategies to Improve 

the Care of Agitated 

Patients with 

Dementia – 

Interviews with 

Experienced Staff 

Hans Ragneskog, 

Mona Kihlgren 

1997 

 

Sverige 

Belysa 

omvårdnadsperson

alens erfarenheter 

av musik, och 

andra åtgärder, för 

att förbättra 

vården om 

agiterade personer 

med 

demenssjukdom. 

Kvalitativ studie. 

17 från vårdpersonalen intervjuades. 

Öppna men även vissa specifika frågor. 

Materialet analyserades genom 

transkriptionen av innehållet i 

intervjuerna. 8 kategorier togs fram, 1 om 

musik som omvårdnadsåtgärd. Vi kommer 

endast analysera den kategorin.  

Flera använde musik som ett sätt att lugna 

personerna med demenssjukdom. Musiken 

gjorde även de demenssjuka glada. Det kunde 

bidra till en harmoni och bättre gemenskap. 

Caregiver-assisted 

music events in 

psychogeriatric care  

 

Götell E., Brown S. 

& Ekman S.-L. 

 

 

2000 

 

Sverige 

Belysa vikten av 

musiksessioner - 

hur de kan påverka 

en person med 

demens eller 

misstänkt 

demenssjukdom & 

vårdpersonal 

före/under/efter en 

session samt 

resten av dagen. 

 

Kvalitativ studie. 

48 patienter på en geriatrisk klinik deltog. 

35 sessioner observerades och informella 

intervjuer genomfördes med patienter och 

vårdpersonal före/under/efter 

musiksessionen. 474 handskrivna sidor 

från observationerna analyserades sedan. 

Vi analyserar bara den insamlade datan 

från intervjuerna.  

 

 

Musiksessionerna innehöll namnsånger, sånger, 

instrument och rörelse till musik. Det 

framkallade minnen hos personerna och 

reaktionerna var: ökad pratsamhet, glädje. 

Personalen uppfattade patienterna som lugnare. 

Musikstunderna skapade bättre relation mellan 

patient och personal. 



 

Titel 

Författare 

Årtal/ 

Land 

Syftet Metod (urval, analys) Resultat 

Music and the 

wellbeing of people 

with dementia 

 

Andrew Sixsmith 

och  

Grant Gibson 

 

 

2007 

 

Storbri-
tannien  

Kvalitativa fynd av 

vardagliga 

upplevelser av 

musik och 

musikrelaterade 

aktiviteter bland 

äldre med 

demenssjukdom. 

 

Kvalitativ studie 

26 (18 kvinnor, 8 män) personer med 

demenssjukdom och dess anhörigvårdare, 

djupintervjuer med öppna frågor, både de 

som bor hemma eller på boende. De 

frågade vilka typ av dagliga aktiviteter de 

deltog i, varför de gillade/inte gillade 

dessa aktiviteter, vilken inverkan 

aktiviteten har på välbefinnande. 

 Samtalen transkriberades och kodades 

för analys. 

Resultatet visar att musik framkallar känslor 

som glädje och välbefinnande. Många skrattade 

och log när de pratade om musik. Det visade sig 

att många kunde sjunga med trots dåligt minne. 

För många så var musiken en stor del av dagen, 

ex vid städning osv. Det bidrar även till social 

interaktion med att sjunga, spela och dansa.  

De tog även upp problem som kan uppstå till 

exempel att personen inte hör något eller inte 

vill lyssna, att man inte kommer ihåg hur man 

utför vissa saker osv.  

Finding the key to 

communion – 

Caregivers’ 

experience of ‘music 

therapeutic 

caregiving’ in 

dementia care: A 

qualitative analysis  

Lena Marmstål 

Hammar, Azita 

Emami, Gabriella 

Engstro, Eva Götell 

2010a 

 

Sverige 

Beskriva den 

professionella 

personalens 

erfarenheter av 

omvårdnad om 

personer med 

demenssjukdom 

under morgonhjälp 

med och utan 

musikterapi 

Kvalitativ studie. 

6 vårdpersonal (6 kvinnor) 

10 personer med demenssjukdom (6 

kvinnor, 4 män) 

Deltagarna videofilmades under 

morgonrutiner med och utan musikterapi. 

Efter det hölls gruppintervjuer med öppna 

frågor, intervjuerna spelades in. Innan 

frågades om upplevelserna utan musik 

och efter frågade de om upplevelserna 

med musik. Det inspelade materialet från 

morgonrutinerna samt intervjuerna 

analyserades med “qualitative content 

analysis”. 

Två teman arbetades fram. Ett utan musikterapi 

och ett med musikterapi. 

Utan musikterapi var de demenssjuka svåra att 

kommunicera med och i vissa fall aggressiva så 

att personalen var tvungna att hantera etiska 

svårigheter i samband med vården, ex 

fasthållning. 

  

Med musikterapi blev de flesta personer med 

demenssjukdom lugnare, mer fokuserade, 

gladare, samspelet mellan patient och personal 

stärktes. Musiken väckte minnen, det visade sig 

genom att deltagare kom ihåg sånger från 

tidigare i livet. 



 

Titel 

Författare 

Årtal/ 

Land 

Syftet Metod (urval, analys) Resultat 

Reactions of Persons 

with Dementia to 

Caregivers Singing in 

Morning Care 

Situations 

 

Lena Marmstål 

Hammar, Azita 

Emami, Gabriella 

Engstro, Eva Götell 

2010b 

 

Sverige 

Omvårdnads-

personalens 

erfarenheter av 

musikterapi/ingen 

musikterapi vid 

morgonrutin för 

personer med 

demenssjukdom 

Kvalitativ metod. 6 vårdpersonal, 10 

personer med demenssjukdom. 

Deltagarna videofilmades under 

morgonrutiner med och utan musikterapi. 

Efter det hölls gruppintervjuer, 

intervjuerna spelades in. Frågan innan de 

testat musikterapi var att personalen 

skulle berätta om sina upplevelser av en 

vanlig morgonsession utan musik. Efter 

musikterapin frågade de vilka upplevelser 

de fick av musikterapi. Det inspelade 

materialet från morgonrutinerna samt 

intervjuerna analyserades med 

“qualitative content analysis”. 

Två teman, ett hur de demenssjuka beter sig 

med och utan musikterapi. Utan musikterapi vad 

de svåra att få kontakt med, visade motstånd i 

samarbetet och kunde vara aggressiva. 

 

Med musikterapi var de mycket lättare att 

samarbeta, de fick ögonkontakt med den 

demenssjuka lättare och visade episoder av 

klarhet (de kunde rätta sångtexter om 

personalen sjöng fel). De var också mycket 

gladare och lugnare. 

Does a ‘Singing 

Togheter Group’ 

improve the quality of 

life of people with a 

dementia and their 

carers? A pilot 

evaluation study  

Paul M Camic, 

Caroline Myferi 

Williams, Frances 

Meeten 

2011 

 

England 

Undersöka om 

deltagare i en 

sånggrupp fick 

positiv inverkan för 

PMD och anhörig 

genom att öka 

välbefinnande, 

förbättravardagliga 

funktioner och 

minska social 

uteslutning. 

De 10 deltagare och deras anhöriga (totalt 

20st). Semi-strukturerade intervjuer före 

och efter musikstunderna (20 intervjuer 

totalt). Data samlades in/intervjuer före, 

under och efter varje musikstund samt 10 

veckor efter att sista sessionen varit. 

Intervjuerna spelades in. Studien 

genomförde både kvantitativ och 

kvalitativ. Vi analyserar bara den 

kvalitativa datan. 

Personerna med demenssjukdom pratade om 

glädjen att få delta i en gruppaktivitet, att testa 

sådant dom inte provat förr. En känsla av att 

höra till. De var mer entusiastiska efter gruppen. 

Var gladare.  

 

Anhöriga beskrev musikgruppen som, en social 

interaktion, ett sätt för den sjuka att få lära sig 

nya saker och få förbättrat självtroende. Även 

att det var kul att få göra något tillsammans.  



 

Titel 

Författare 

Årtal/ 

Land 

Syftet Metod (urval, analys) Resultat 

‘Singing for the 

Brain’: A qualitative 

study exploring the 

health and well-being 

benefits of singing for 

people with dementia 

and their carers 

 

Sara Eldirdiry 

Osman, Victoria 

Tischler, Justine 

Schneider 

2014 

 

England 

Utforska personer 

med 

demenssjukdom 

och 

anhörigvårdares 

erfarenheter av att 

delta i en grupp 

med sjungande 

aktivitet 

Kvalitativ studie, semistrukturerade 

intervjuer. 10 par, patient-anhörig. 20 

totalt. Intervjuerna analyserades med 

“thematic analysis”. 

 

Oavsett hur sjuk personen var i sin sjukdom så 

fick alla en möjlighet att interagera med andra. 

De fick en aktivitet att göra på dagarna. De var 

också en fin stund för paren att få umgås med 

varandra, speciellt i äktenskap.  

Det visade sig också ha inverkan på minnet då 

personerna med demens kunde komma ihåg 

gamla låttexter. Humör och välbefinnande fick 

också en positiv inverkan. Musik kan lindra 

stress, ändra hjärtfrekvens, andning, 

hudtemperatur och leda till hormonutsöndring. 

Det hjälpte även till att hantera och acceptera 

sin sjukdom. 

 

What carers and 

family said about 

music therapy on 

behaviours of older 

people with dementia 

in residential aged 

care 

Anthony G. Tuckett, 

Brent Hodgkinson, 

Lisa Rouillon, Tania 

Balil-Lozoya, 

Deborah Parker  

2014 

 

Australia 

Undersöka 

beteendeeffekt för 

demenssjuka vid 

musikterapi 

Kvalitativ studie. 

2 musiksessioner/vecka, en morgon och 

en eftermiddag, 45-60 minuter. 

5 semistrukturerade fokusgrupper, 

sammanlagt 7 familjemedlemmar och 23 i 

omvårdnadspersonal. Intervjuerna 

registereades digitalt för att senare 

transkriberas som en kompletterande 

datakälla för analys. 

 

 

Musikterapi har en psykosomatisk effekt på 

äldre människor. Det har setts via 

ansiktsuttryck, positivt humör och 

beteendeförändringar. De ha börja le, vicka på 

fötterna, bli lugnare och mer avslappnade. 

Effekten varierar dock på den äldre. Musikterapi 

gav dock variation i vardagen.  

Vissa beskrev det som att musiken går in i 

själen och tar dem tillbaka till en fin tid i livet. 

Det är även positiv inverkan på social interaktion 

med andra. 



 

Titel 

Författare 

Årtal/ 

Land 

Syftet Metod (urval, analys) Resultat 

The importance of 

music for people with 

dementia: the 

perspectives of people 

with dementia, family 

carers, staff and 

music therapists 

 

Orii McDermott, 

Martin Orrell & 

Hanne Mette Ridder 

 

2014 

 

England 

Utforska 

innebörden och 

värdet av musik, 

undersöka hur 

familjer, personal 

och 

musikterapeuter 

upplever 

musikterapin, 

undersöka 

eventuella 

samband mellan 

psykosociala 

faktorer. 

Kvalitativ studie. 

Fokusgrupper och intervjuer, 12 

demenssjuka, 14 personal, 15 

familjemedlemmar, 8 terapeuter. 

6 fokusgrupper, 17 intervjuer. Dessa 

videogranskades med hjälp av “general 

induktion”. 

Vi exkluderar den insamlade datan från 

intervjuerna med musikterapeuterna.  

Det vanligaste samtalsämnet i grupperna och 

intervjuerna var ”här och nu”. En stimulering att 

få var i nuet och spela, sjunga och lyssna på 

musik. Musiken fick personer med 

demenssjukdom att bli mer uppmärksamma, 

stampa med fötterna, klappa händerna, vissla, 

sjunga eller dansa. De talades om stimuli och att 

det var en energifull upplevelse. Social 

interaktion var en stor del av gruppen.  

 

Efter gruppen var personerna mer 

kommunikativa och sociala. Det var även 

lugnande och glädjande effekt av musikterapin.  

 

The development of 

Music in Dementia 

Assessment Scales 

(MiDAS) 

 

Orii McDermott, 

Martin Orrell & 

Hanne Mette Ridder 

 

2015 

 

England 

Att utveckla ett 

klinisk relevant 

mätinstrument för 

att visa effekten av 

musikterapi för 

PMD genom att 

observera och 

identifiera vad som 

kan vara kliniskt 

meningsfullt att 

mäta. 

Kvalitativ studie. 

2 boenden där musikterapi varit en del av 

behandlingen i 3-4 år. 6 Fokusgrupper och 

19 intervjuer hölls. 16 PMD deltog, 15 

anhörigvårdare, 14 omvårdnadspersonal 

och 8 musikterapeuter. 

Data analyserades sedan med “thematic 

analysis”. Vi exkluderar den insamlade 

datan från intervjuerna med 

musikterapeuterna och den kvantitativa 

datan.  

5 teman sammanfattar den data som tagits 

fram. Intresse, respons, ta initiativ, delaktighet 

och uppskattning. Dessa blev grunden för det 

instrument som sedan sammanställdes.  

Ansiktsuttryck och kroppsspråk blev mer alert. 

De var lättare att få kontakt med den 

demenssjuka. Många tog mer initiativ, önskade 

sånger och provade nya instrument. Många 

tyckte att det var roligt att delta i en grupp och 

de blev en lugnande och avslappnande effekt för 

personerna med demenssjukdom.  



 

 


