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Sammanfattning 

Bakgrund: Demenssjukdom är en vanlig sjukdom i Sverige. Symtom kan vara 

minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter, orienteringssvårigheter, förändringar i det 

sociala livet etcetera. Det finns inget botemedel mot demenssjukdom men däremot finns det 

olika symtomatiska behandlingsformer. Musik är en stor bidragande faktor för att minska 

stress och oro, samt att musik har en hälsofrämjande effekt. Musiken kan hjälpa till att 

distrahera tankar och minska smärta. Som sjuksköterska arbetas det för att främja och 

återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. En viktig del i sjuksköterskans 

profession är att arbeta personcentrerat.  

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors användning av musik vid omvårdnad av 

personer med demenssjukdom. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Fem sjuksköterskor intervjuades 

från fem olika verksamheter i en specifik kommun i mellersta Sverige. Intervjuerna 

transkriberades och texterna analyserades med en manifest innehållsanalys. Det framkom fem 

kategorier och sex stycken underkategorier. 

Resultat: Musik användes på alla verksamheter där intervjuerna genomfördes. Det framkom 

att musik hade både positiva och negativa effekter på personer med demenssjukdom och att 

det var väldigt individuellt. Sjuksköterskorna ansåg att musik kunde ha samma effekt som 

vissa sederande läkemedel och att musiken användes som lugnande i vissa fall. Resursbrist 

och tidspress var ett stort hinder för att kunna utöva musiken på verksamheterna men att det 

fanns en önskan att använda musiken mer.  

Slutsats: Musik har stor effekt på personer med demenssjukdom. För att främja musiken till 

det positiva bör musikens användning ske personcentrerat. Då det är bristfälligt med 

forskning inom området bör mer forskning genomföras.  

 

Nyckelord: Dementia, music, nurse och nursing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 
Inledning .................................................................................................................................................. 1 

1. Bakgrund ............................................................................................................................................. 1 

1.1 Demenssjukdom ............................................................................................................................ 1 

1.1.1 Definition och epidemiologi ................................................................................................... 1 

1.1.2 BPSD Symtom ....................................................................................................................... 1 

1.1.3 Behandling.............................................................................................................................. 2 

1.1.4 Demenssjukdom ur ett historiskt perspektiv .......................................................................... 2 

1.1.5 Sociala aspekter ...................................................................................................................... 2 

1.2 Musik ............................................................................................................................................. 3 

1.3 Personcentrerad omvårdnad .......................................................................................................... 3 

1.4 Lagar och författningar .................................................................................................................. 3 

1.5 Sjuksköterskans roll ...................................................................................................................... 4 

1.6 Problemformulering ...................................................................................................................... 4 

2. Syfte .................................................................................................................................................... 4 

3. Metod .................................................................................................................................................. 4 

3.1 Design ............................................................................................................................................ 4 

3.2 Urvalsprocess ................................................................................................................................ 4 

3.3 Datainsamling ................................................................................................................................ 5 

3.4 Dataanalys ..................................................................................................................................... 5 

3.5 Forskningsetiska överväganden .................................................................................................... 6 

4. Resultat ................................................................................................................................................ 7 

4.1 Förekomst av musik i omvårdnad ................................................................................................. 7 

4.1.1 Anledning till att använda musik ............................................................................................ 7 

4.1.2 Hinder för att använda musik ................................................................................................. 7 

4.2 Musikens användning .................................................................................................................... 8 

4.2.1 Allmänt ................................................................................................................................... 8 

4.2.2 Omvårdnadsinsatser ............................................................................................................... 8 

4.3 Upplevelser av musikens effekter ................................................................................................. 9 

4.3.1 Positiva effekter ...................................................................................................................... 9 

4.3.2 Negativa effekter .................................................................................................................. 10 

4.4 Musik som komplement vid andra aktiviteter ............................................................................. 10 

4.5 Otydliga riktlinjer ........................................................................................................................ 11 

4.6 Resultatsammanfattning .............................................................................................................. 12 



 

5. Diskussion ......................................................................................................................................... 12 

5.1 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 12 

5.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 14 

6. Slutsats .............................................................................................................................................. 16 

7. Fortsatt forskning samt klinisk implikation ....................................................................................... 16 

Referenslista .......................................................................................................................................... 17 

Bilaga 1 – Dokument till förvaltningschef 

Bilaga 2 – Dokument till enhetschef 

Bilaga 3 – Intervjuguide  

Bilaga 4 – Informerat samtycke 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Inledning 

Demenssjukdom är en av flera folksjukdomar som finns i Sverige och kostar mycket för 

samhället (Ragneskog, 2013). Vid verksamhetsförlagd utbildning och från egna erfarenheter 

har författarna fått ett intresse för hur omvårdnad för personer med demenssjukdom ser ut 

idag. Författarna anser att musik kan påverka personer vilket har skapat funderingar kring om 

musik används vid omvårdnad av personer med demenssjukdom, och sjuksköterskans 

delaktighet i musikens användning. 

 

1. Bakgrund 

1.1 Demenssjukdom 

1.1.1 Definition och epidemiologi 

Demenssjukdom är inte bara en sjukdom utan ett samlingsbegrepp för flera olika symtom. 

Symtomen uppkommer successivt och ska kvarstå en längre tid innan sjukdomen kan 

fastställas. De olika symtomen grundar sig i försämringar av flera olika delar i hjärnan, vilket 

skapar olika minnessvårigheter och därmed svårigheter med aktivitet i det dagliga livet (ADL) 

(Warren, 2016). 

Symtom som kan uppstå vid demenssjukdom kan vara minnessvårigheter, svårt att uttrycka 

sig verbalt, svårt med koncentrationen, orienteringssvårigheter, förändring i det sociala 

beteendet, depression, hallucinationer samt påverkar ADL (Warren, 2016). 

För att få diagnosen demenssjukdom krävs det flera olika läkarundersökningar. Kriterier som 

finns för att diagnostiseras med demenssjukdom kräver att personen först och främst har 

minnessvårigheter. Även att tankeförmågan är påverkad, känslomässig instabilitet, apati samt 

en försämring av den sociala funktionen. Medvetandenivån ska vara opåverkad för att kunna 

utesluta andra sjukdomar, som till exempel hög feber. Personens ADL ska även vara påverkad 

för att kunna fastställa en diagnos (Abrahamsson, 2003). 

Demenssjukdom innefattar flera olika demenstillstånd, de beror på vilken del av hjärnan som 

har blivit påverkad. Demenssjukdom drabbar inte bara äldre personer, men vanligtvis 

förknippas demenssjukdom som en åldersrelaterad sjukdom (Abrahamsson, 2003). 

Idag har cirka 160 000 personer i Sverige någon form av demenssjukdom, men hälften av de 

som utreds får en ospecifik demensdiagnos (Socialstyrelsen, 2016). Demenssjukdom kostar 

samhället miljarder kronor varje år. År 2012 beräknades kostnaden för demenssjukdomar i 

Sverige för 62,9 miljarder, 78,3% av kostnaderna var inom Sveriges kommuner 

(Socialstyrelsen, 2014). 

 

1.1.2 BPSD Symtom 

BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens och kan exempelvis vara 

oro, aggressivitet och hallucinationer (Haibo et al., 2013). Det finns ett BPSD-register som 

används för att kvalitetssäkra vården för personer med demenssjukdom som har de olika 

utåtagerande symtomen. Först görs en skattning av hur ofta BPSD symtomen förekommer 

och hur mycket det påverkar personen med demenssjukdom, skalan kallas Neuro Psychiatric 

Inventory (NPI). Utefter resultatet från NPI skapas en vårdplan och omvårdnadsprocessen 

används. Omvårdnadsåtgärder framställs och efter att ha använt åtgärderna utvärderas de med 

en ny skattning med hjälp av NPI för att underlätta för personerna med demenssjukdom 

(Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, 2017). 
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De utåtagerande symtomen ger vanligtvis lidande för personen med demenssjukdom, men kan 

även ge lidande till anhöriga samt vårdpersonal vilket kan ge en stor börda vid vården. Det 

finns inte många behandlingar för att lindra BPSD symtom som är effektiva, men vanligtvis 

används psykofarmaka (Haibo et al., 2013). 

 

1.1.3 Behandling 

Demenssjukdom är en sjukdom utan botemedel, behandlingen som finns är att lindra de 

symtom som uppkommer för att ge högsta möjliga livskvalité för personen med 

demenssjukdom samt de anhöriga. Den symtomatiska behandlingen som ges fungerar inte för 

alla, om de biverkningar som uppkommer blir större än den effekt som läkemedlet ska ha, 

sätts läkemedlet ut. Vid symtomatisk behandling går det inte att se någon förbättring via 

kognitiva screeninginstrument. Anhöriga och vårdgivare beskriver att personen med 

demenssjukdom får en förhöjd självkänsla, bättre självständighet i ADL, ökad närvaro samt 

bättre aktivering vid behandlingen. Även om behandlingen inte botar kan de små 

förbättringarna vara värdefulla för både personen med demenssjukdom och anhöriga, då 

vårdbehovet minskar (Hoffman, 2013). 

 

1.1.4 Demenssjukdom ur ett historiskt perspektiv 

Demens är ett latinskt ord som betyder ‘utan sinne’. År 1765 sågs demens som ett onormalt 

tillstånd som drabbar äldre personer. Under 1800-talet ansågs demens som en avsaknad 

förmåga att resonera och det började då ses som ett sjukdomstillstånd. Vid mitten av 1900-

talet blev demenssjukdom en medicinsk diagnos och de symtom som uppmärksammats var 

kognitiva nedsättningar, minnesförlust samt brist i social funktion. Vårdalternativen som 

fanns fram till 1900-talet var fattighus, sedan kom mentalsjukhus där personer med 

demenssjukdom vårdades tills de avled (Walsh, 2006).  

År 1907 publicerade läkaren Alois Alzheimer en artikel där han benämnde fler symtom på 

demenssjukdom, som desorienterad, oförutsägbart beteende samt reducerad förståelse. Efter 

framkom det lite forskning kring demenssjukdom och personerna blev vårdade på 

psykiatriska vårdavdelningar för äldre. Från 1980 tills idag vårdas personer med 

demenssjukdom i hemmet eller på vårdboende (Walsh, 2006). 

 

1.1.5 Sociala aspekter 

Vid en demenssjukdom kan personen uppleva social isolering, då vardagen inte länge 

fungerar. Det sociala nätverket blir mindre vilket skapar minskad aktivitet med umgänge. 

Efter tre år med en demensdiagnos är det många som känner sig ensamma vilket kan leda till 

nedstämdhet (Holwerda et. al, 2014). 

Anhöriga är personer som individen själv får definiera, och behöver inte vara 

sammankopplade via blodsband (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Att vara anhörig till 

en person med demenssjukdom kan upplevas ansträngande. Det är vanligt att anhöriga tar på 

sig jobbet att vårda personen, vilket kan upplevas påfrestande (Webb & Dening, 2016). När 

personen med demenssjukdom flyttat till annan bostad kan fortfarande en känsla av skam och 

skuld finnas kvar hos de anhöriga. Den fysiska påfrestningen minskar men känslorna lever 

kvar och kan leda till utmattning (Andrén, 2006). 
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1.2 Musik 

Musik består av tre viktiga grunddelar, melodi, harmoni och rytm som tillsammans skapar det 

vi hör. Musik har en hälsofrämjande effekt, rogivande musik kan minska hjärtfrekvensen, 

blodtrycket, andningsfrekvensen samt kortisolnivåerna. Det kan även minska stress och oro, 

då det kan ha en lugnande verkan. Musik används vid olika sjukdomstillstånd för att 

distrahera tankar och minska eventuell smärta (Nilsson, 2014). 

Det finns olika sätt att använda sig av musik i omvårdnaden. Musikterapi är en terapiform 

som har fokus på att skapa en kontakt mellan personen och terapeuten, musikintervention är 

inspelad musik som har i syfte att lugna, ge välbefinnande samt få personen att tänka på 

annat. Det finns lite forskning kring vilken typ av genre som har en lugnande effekt på olika 

personer, då det kan vara individuellt (Nilsson, 2008, 2010). 

Götell, Brown och Ekman (2009) förklarar att musik är ett redskap som kan vara tillämpbar i 

vården. De fortsätter med att förklara att musik kan användas för att kommunicera med 

personer som har en demenssjukdom, även att musik kan användas för att göra personer 

mindre ängsliga och irriterade. Lyssnar personerna med demenssjukdom på musik de har en 

anknytning till kan trivsamma minnen från förr komma tillbaka och upplevelserna kan finnas 

kvar dagen efter.    

 

1.3 Personcentrerad omvårdnad 

Omvårdnad innebär att visa intresse, engagemang och medmänsklighet som vårdpersonal. Det 

ska bygga på en god relation för att skapa trygghet, närhet och behovstillfredsställelse, även 

att motivera personen till egenvård är en stor del inom omvårdnad (Abrahamsson, 2003). 

Personcentrerad omvårdnad handlar om att inte enbart fokusera på de fysiska behoven utan 

även de andliga, existentiella, sociala samt psykiska behoven som den enskilda personen har. 

Att bli sjuk innebär att personen kan leva i en sviktande kropp och att personen i någon form 

blir beroende av andra. Viktigt inom vården är att då fokusera på personens egen uppfattning 

av sig själv och att inte sjukdomen tar över. En annan viktig del är att respektera personens 

olika val trots att det kan medföra risker för personen. I slutet på 1900-talet började 

personcentrerad vård användas inom vården för att ge en god vård till den enskilde individen. 

Personcentrerad vård ger ökat välbefinnande och deltagande i aktiviteter samt samspel 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

En viktig komponent i omvårdnaden är att kunna visa empati. Empati innebär att visa 

förståelse, värna om integritet och autonomi samt att finnas där för personen med 

demenssjukdom för att personen inte känner sig ensam (Digby, Lee & Williams, 2016). En 

annan väsentlig del i omvårdnaden är kommunikation, det är viktigt som vårdgivare att kunna 

läsa av signaler. Att visa förståelse för personen med demenssjukdom är en angelägenhet, 

samt att ge personen tid och utrymme för att hitta sina ord och tillsammans styra samtalet 

framåt kan minska stressfulla situationer (Mcevoy & Plant, 2014). 

 

1.4 Lagar och författningar 

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2a§, 2b§, 18§, förklaras att alla människor 

ska få en individanpassad vård som värnar om individens autonomi och integritet. När en 

person flyttar till boende ska kommunen stå för att den individanpassade vården uppfylls och 

att anpassa behandling till de aktuella sjukdomar som finns. 

Det finns olika bestämmelser som visar att kommunen ska anpassa omvårdnad för personer 

som är i behov av stöttning, vilket innebär att individen själv ska få vara med och bestämma. 
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Omsorgen ska innefatta att personen ska uppleva välbefinnande och ha ett värdefullt liv. Att 

få leva tryggt i sitt boende är en viktig del för att ge personen en optimal omvårdnad 

(Socialtjänstlagen [SOL], SFS 2001:453, kap. 5, 4§, 5§). 

En bidragande del i arbetet är att patienten ska få återkoppling i alla olika moment som 

genomförs, om information av olika anledningar inte kan lämnas till patienten det gäller ska 

informationen istället lämnas till personens anhöriga. Att främja patientens autonomi och att 

vården ska bedrivas på lika villkor är en angelägenhet (Patientlagen, SFS 2014:821, kap. 1, 

1§, 6§ & kap. 3, 4§). 

 

1.5 Sjuksköterskans roll 

Personcentrerad omvårdnad är en stor del av sjuksköterskans roll. Det betyder att 

sjuksköterskan sätter personens behov i fokus istället för sjukdomen och att sjuksköterskan 

ser personen som en jämlike (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Sjuksköterskan ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Vård 

ska vara jämlik och sjuksköterskan ska inte ha några värderingar i patientmötet. 

Konfidentialitet ska även vara i fokus vid behandlingar av personliga uppgifter. 

Sjuksköterskan ska visa respekt, medkänsla, vara lyhörd, trovärdighet samt tänka på 

integriteten. Som sjuksköterska ska arbetet alltid vara evidensbaserat och ständigt uppdaterad 

om ny forskning för att bevara yrkeskompetensen. Sjuksköterskan ska ha ett etiskt 

förhållningssätt och vara patientsäker i sitt handlande (International Council of Nurses, 2012). 

 

1.6 Problemformulering 

Som tidigare nämnt förklarar Warren (2016) att personer med demenssjukdom får en kognitiv 

nedsättning vilket kan skapa psykiska nedsättningar och svårigheter i ADL. Nilsson (2014) 

lägger fram att musik kan minska vissa av de olika nedsättningarna som uppkommer vid 

demenssjukdom. Som sjuksköterska gäller det att främja hälsa och att lindra lidande, vilket 

innebär att kunna se de olika behoven som kan finnas (International Council of Nurses, 2012). 

Använder sjuksköterskor sig av musik vid omvårdnaden av personer med demenssjukdom, 

och utifrån vilket ändamål? 

 

2. Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors användning av musik vid omvårdnad av personer med 

demenssjukdom. 

 

3. Metod 

3.1 Design 

Studiens metod var kvalitativ med deskriptiv design. När materialet skulle bearbetas och 

analyseras användes en induktiv ansats. Till grund för metodens uppbyggnad användes 

Kristensson (2014). 

 

3.2 Urvalsprocess 

Till studien användes ett bekvämlighetsurval för att få studiedeltagare. 
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Inklusionskriterier var sjuksköterskor som har arbetat med omvårdnad av personer med 

demenssjukdom i minst två år. Även att sjuksköterskorna arbetar i en specifik kommun i 

mellersta Sverige. Exklusionskriterier var korttidsboenden samt andra vård- och 

omsorgsboenden som inte personer med demenssjukdom bodde på. 

När tillståndet från förvaltningschefen inhämtats (se bilaga 1), kontaktades alla enhetschefer 

på de olika vård- och omsorgsboenden inom kommunen utan personlig koppling (22 stycken) 

för att få tillstånd av att göra intervjuer på deras verksamhet (se bilaga 2). Av de vård- och 

omsorgsboenden som kontaktades var det fem stycken som gav sitt tillstånd till att genomföra 

intervjuerna på deras verksamhet, en verksamhet fick författarna inte någon kontakt med samt 

16 stycken som inte gav sitt medgivande. 

En enhetschef hörde av sig till sin sjuksköterska som då kontaktade författarna. De resterande 

sjuksköterskorna (4 stycken) kontaktades av författarna efter att de fått uppgifter av 

enhetscheferna. 

Urvalet bestod av fem sjuksköterskor från fem olika boenden. Av dessa var det en man och 

fyra kvinnor. Medelåldern var 48,6 år på deltagarna. Deltagarnas erfarenhet av 

sjuksköterskeprofessionen varierade och var mellan 3–34 år, och de hade jobbat med personer 

som har en demenssjukdom i 3.5–25 år. 

 

3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av intervjuer som spelades in med 

inspelningsutrustning. Innan intervjuerna genomfördes gjordes en testintervju på en 

medstuderande som spelades in och analyserades för att utvärdera den intervjuguide som 

fanns till grund för intervjuerna (se bilaga 3). Vid intervjuerna fick sjuksköterskorna muntlig 

och skriftlig information om studien innan intervjun startade som de skulle samtycka till (se 

bilaga 4). Intervjuerna ägde rum på sjuksköterskornas arbetsplatser under deras arbetstid. 

Intervjuerna genomfördes tillsammans av båda författarna, den ena författaren (IA) var 

huvudperson vid alla intervjuer. Den andra författaren (HAF) antecknade och ställde 

följdfrågor när det behövdes. Intervjuernas tid varade mellan 10 - 28 minuter. I samband med 

intervjutillfället bjöd författarna på fika. 

 

3.4 Dataanalys 

Båda författarna transkriberade intervjuerna. Den innehållsanalys som användes var manifest 

innehållsanalys. Först lästes intervjuerna igenom var för sig för att sedan tillsammans 

sammanställa övergripande tolkningar och intryck, vilket innebär forskningstriangulering. 

Sedan identifierades meningsbärande enheter utifrån intervjuerna. Författarna läste igenom 

intervjuerna och raderade det som inte ansågs vara relevant utifrån syftet. Efter identifieringen 

kondenserades texten och kodningar togs ut vilket genomfördes enskilt för att sedan jämföra 

kodningarna som framkommit. Kodningarna lästes igen för att se vilka likheter respektive 

skillnader som uppdagats. Koderna med likheter bildade en kategori. Fem stycken kategorier 

framkom utifrån syftet. När kategorier togs fram lästes dem med koderna och texterna för att 

se om det finns fler kategorier eller några underkategorier (se tabell 1). De fem kategorier som 

framkom var: förekomst av musik i omvårdnad, musikens användning, upplevelser av 

musikens effekter, musik som komplement vid andra aktiviteter samt otydligt riktlinjer. De sex 

underkategorier som framkom var: anledning till att använda musik, hinder för att använda 

musik, allmänt, omvårdnadsinsatser, positiva effekter samt negativa effekter (Kristensson, 

2014). 
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Tabell 1 exempel på hur analysprocessen gick till.  

Intervju 

nummer 

Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori 

1 “Det som är negativt är ju att 

om det blir kanske lite för 

uppspelt, för sent på 

eftermiddagen, då har dom 

svårt att komma till ro om man 

har haft väldigt mycket hög 

musik och att dom kommer så 

upp i varv så dom har svårt att 

liksom komma ner i varv igen.” 

Kommer upp 

i varv av 

musik och 

blir oroliga. 

Negativa 

effekter  

Upplevelser 

av musikens 

effekter 

2 “De är ju mer vakna, gladare, 

dementa känner igen 

melodierna, ah, de blir 

tryggare, 

gladare.” 

Personerna 

blir gladare 

och tryggare 

och mer 

alerta. 

Positiva 

effekter 

Upplevelser 

av musikens 

effekter 

3 “Vi har ju nått som heter BPSD 

skattning i BPSD registret och 

då jobbar man ju utifrån vissa 

åtgärder så om de personer 

som man jobbar med har en 

viss bakgrund med musik, som 

många har, så brukar vi 

använda musik.” 

Musiken 

används för 

att minska 

BPSD-

symtomen 

Anledning till 

att använda 

musik 

Förekomst 

av musik i 

omvårdnad 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Tillståndet att genomföra studien inhämtades av förvaltningschef (se bilaga 1), sedan 

kontaktades enhetscheferna till de olika vård- och omsorgsboenden för att få tillstånd att 

genomföra studien på deras verksamhet (se bilaga 2). Vid intervjutillfället tillämpades 

muntligt och skriftligt samtycke med personerna som intervjuades (se bilaga 4). 

För att genomföra studien har de forskningsetiska principerna varit en stor beståndsdel, som 

Kristensson (2014) beskriver. Det som beaktades i studien var att deltagandet var frivilligt och 

att de kunde lämna studien när som helst utan någon förklaring och konsekvenser. 

Information om studiens syfte, upplägg och metoder hade deltagarna rätt till att ta del av, 

likaså gällde både förvaltning- och enhetschef. Efter att informationen lämnades genomfördes 

informerat samtycke både muntligt och skriftligt. Alla deltagare behandlades lika och deras 

medverkan i studien var under samma förutsättningar. 

Det togs hänsyn till sekretess, anonymitet och konfidentialitet genom att förvara 

informationen säkert, som enbart involverade hade tillgång till. Det innebar att det inte gick 

att tyda eller identifiera respondenternas namn eller verksamheterna. Materialet förstördes och 

kastades efter studiens genomförande. Ett viktigt övervägande var att nyttan med forskningen 

skulle överväga skada och olust innan studiens start (Kristensson, 2014). 
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4. Resultat 

Det som framkom under intervjuerna sammanfattades i en tabell där det gick att tyda 

musikens delaktighet i olika kategorier och underkategorier (se tabell 2).  

 

Tabell 2 resultatöversikt. 

Intervju 

nr 

Förekomst av musik i 

omvårdnad 

Musikens användning Upplevelser av 

musikens effekter 

Andra 

aktiviteter 

Otydliga 

Riktlinjer 

 

Anledning Hinder Allmänt Omvårdnadsinsatser Positiva Negativa 

  

1 X 

 

X X X X X X 

2 X 

 

X X X X 
  X  

 

3 X X X X X X 

 
  X 

4 X 

 

X X X X X X 

5 X X X 

 

X X 

  

 

4.1 Förekomst av musik i omvårdnad 

4.1.1 Anledning till att använda musik 

Under alla intervjuer framkom det att musik användes mer eller mindre på olika sätt. Musiken 

kunde användas vid olika situationer för att lugna och skapa behag. Att göra musiken delaktig 

i vardagen ansågs även kunna öka personernas livskvalité samt minska oro. 

Det framkom att musik kunde användas istället för att ge sederande läkemedel till personerna 

med demenssjukdom. 

“Ja jag kan säga att vi har en person här som, när han kom hit stod han på allt, det 

var hemskt, allt bara sederande … men där kunde vi plocka bort nästan allting och så 

använde vi musiken verkligen och han kunde vara i det.”  

- Intervju 5 

Sjuksköterskorna upplevde att musiken kunde ha samma effekt som det sederande läkemedlet 

då de ansåg att det hade en positiv påverkan på personerna, samt att livskvalitén då ökade. Det 

framkom att de hellre ville spela musik än att ge de sederande läkemedlen. 

“Kan man klara sig med att ge ett par hörlurar så är ju det mycket bättre än att ge 

Sobril.” 

- Intervju 4 

För att involvera musiken i omvårdnaden ansåg majoriteten av sjuksköterskorna att ett 

intresse från personalens håll bidrog för att ta resursen till hands, fanns det inget intresse 

användes inte musiken lika flitigt.  

 

4.1.2 Hinder för att använda musik 

Färre resurser, mindre tid och minskat intresse av musiken ansågs vara bidragande faktorer till 

att musiken inte involveras i omvårdnaden lika mycket som önskat. Det framkom även att 

gammal och dålig utrustning hindrar det spontana användandet av musik. 
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“Man skulle ju önska att det fanns ett lättare sätt att komma åt musiken, till exempel 

spotify eller något enkelt sätt.”  

- Intervju 3 

För att använda sig av musiken poängterades det att ett intresse av att förstå och att vilja 

tillämpa musik vid omvårdnad var en nödvändighet. Det framkom att det kunde vara en 

svårighet att delegera musiken som en omvårdnadsåtgärd då det ibland inte fanns någon 

förståelse till musikens för- och nackdelar. Även tidspressen och bristen på personal ansåg 

sjuksköterskorna kan ha hindrat användandet av musik. 

“Man drar ner så mycket och det är så lite personal, så det är bara att man precis ska 

klara av det.”   

- Intervju 5 

 

4.2 Musikens användning 

4.2.1 Allmänt 

Musiken involverades mer eller mindre på alla av de verksamheter som deltog i studien. 

Vanligtvis användes musiken för att skapa ett behag vid gemensamma utrymmen samt som en 

tidsfördrivande del för de boende. 

“Vi brukar sätta på här ute i entrén … lite sån här instrumentalmusik, lite 

avslappning som liksom finns … i atmosfären bara lite grann, lite fiol, flöjt musik eller 

vad det är bara för att det skapar en väldigt positiv känsla, avslappnande och 

hemtrevligt.”  

- Intervju 1 

Musiken användes i vissa fall vid måltider, som det var delade meningar kring. Vissa ansåg 

att det var en bra sak medan andra såg det som ett biljud och ansåg då att fokuset inte blev på 

att äta för personerna med demenssjukdom. 

Musiken användes även mycket vid olika högtider då det ansågs som en självklarhet för att 

skapa en god stämning. 

 

4.2.2 Omvårdnadsinsatser 

Musiken kunde användas vid olika omvårdnadsinsatser som till exempel stöttning vid ADL, 

som hjälpmedel vid situationer som var i behov av avledning, att lugna vid olika situationer 

samt att inge trygghet etcetera. 

“Att man inte fokuserar på ‘nu ska vi hjälpa dig att byta kläder’ för det vill hon 

absolut inte så utan då kanske man sjunger med eller är med på så sätt, hon blir ju 

lugnare och det blir en avledande effekt för henne att tänka på musiken och inte att vi 

gör, vad hon upplever, är ett övergrepp”  

- Intervju 3 

Vid olika omvårdnadsinsatser framkom det att det är viktigt att kunna avleda och underlätta 

för personerna med demenssjukdom. Det uppkom att personer med demenssjukdom kan en 

skev verklighetsuppfattning vilket de förklarade kan skapa svåra hinder i vad annars anses 

som ett vardagligt moment. 

Vid BPSD symtom framkom det att musik kunde användas som en specifik 

omvårdnadsåtgärd. Musik vid BPSD symtom lades fram personcentrerat och användes för att 

öka personernas livskvalité och minska de utåtagerande beteendena. 
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Vid ett specifikt patientfall användes det olika medel för att lugna och skärma av. De olika 

hjälpmedel som användes var ett par trådlösa hörselkåpor med musik i samt en stor gungstol 

med vagg-funktion som hade inbyggd musik. Hörselkåporna ansågs ha positiv inverkan på 

personen på två olika plan. 

“det har ju dubbel effekt … dels för att det skärmar av med kåpor så då blir hon inte 

störd av alla intryck. Och sen den här musiken då, och det har haft jättepositiv effekt”  

- Intervju 4 

När musik användes som en omvårdnadsåtgärd vid BPSD symtomen framkom det att 

musiken skulle användas på ett bestämt sätt och enligt den personcentrerade vårdplanen som 

tagits fram för personen med demenssjukdom. 

 

4.3 Upplevelser av musikens effekter 

4.3.1 Positiva effekter 

Musik ansågs kunna skapa många olika känslor och intryck. De som nämndes var att 

personerna med demenssjukdom upplevdes lugnare, gladare, mer vakna samt att de var mer 

aktiva och kunde fokusera på ett annat sätt när `rätt` musik användes. Det som framkom som 

`rätt` musik var individuellt utifrån vad personen i fråga gillade, men majoriteten av de som 

intervjuades ansåg att lugn musik var att föredra. 

“Det gäller att hitta rätt sorts musik också … all vård ska ju vara personcentrerad … 

lugnande musik om dom är oroliga, det beror på vilket syfte, om det är för att öka 

kanske livskvalitén att de kan få dansa få ha lite aktivt liv då, eller om det är någon 

som är orolig så man får ju prova sig fram.”  

- Intervju 4 

Det framkom att musik var en bidragande faktor till att underlätta det vardagliga livet för 

personerna med demenssjukdom. Personerna blev mer avslappnade, mindre aggressiva och en 

trygghetskänsla ansågs uppkomma. Musiken användes i vissa fall som ett hjälpmedel för att 

kunna avleda och få personerna med demenssjukdom att tänka på annat vid olika 

omvårdnadsmoment som kunde upplevas obehagligt.   

“Vi vet inte vad hon har varit med om, men hon säger att vi inte ska göra illa henne … 

när vi sjunger barnsånger, eller de som sjunger gör det så går det att genomföra 

omvårdnaden på ett helt okej sätt.”  

- Intervju 2 

En stor fördel med musiken uppgavs vara att personerna påmindes om tidigare delar av deras 

liv och att minnen då kunde komma tillbaka. Personer som tidigare inte utryckt sig verbalt 

förklarades som att de `kom tillbaka` när låtar de kände igen spelades.  

“De har ju väldigt svårt att hålla tråden i nuet, så det är svårt att föra en dialog i 

nuet, men backar men med exempelvis musik och så med deras bakgrund så kan man 

ha en hel dialog.”  

- Intervju 2 

Sjuksköterskorna upplevde att musiken kunde vara en bidragande faktor till att personerna 

med demenssjukdom började sjunga med i de låtar de kände igen och i vissa fall började 

dansa, vilket ansågs vara väldigt trivsamt. 

“Du kommer inte ihåg vad du äter för fem minuter sen, att du överhuvudtaget har ätit 

men du kan liksom, ehm, rabbla upp texter eller sjunga texter på hur många låtar som 

helst från förr i tiden.”  
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- Intervju 1 

 

4.3.2 Negativa effekter 

Musik ansågs även ha olika nackdelar vilket gjorde att det i vissa fall inte involverades i 

omvårdnaden. Musiken kunde skapa oro och göra att personerna med demenssjukdom blev 

uppspelta vilket gjorde att de kunde ha svårt att komma till ro. Vilket bland annat kunde bero 

på hög eller fartfylld musik som inte ansågs vara passade. Majoriteten av de som intervjuades 

förklarade att musik i alla situationer inte var någonting de rekommenderade då de blev 

mycket intryck och biljud för personerna med demenssjukdom. 

“Musik hela tiden är inte heller bra, lagom är bäst. Dementa behöver ha tyst också.”  

- Intervju 2 

Det framkom att musik i olika benämningar inte alltid gynnade personerna. I vissa situationer 

framkom det att livemusik kunde skapa oro då personerna med demenssjukdom inte ansågs 

förstå vad som skedde. Livemusiken kunde ibland skapa för mycket intryck med att både se 

okända människor och att höra musiken vilket gjorde att det kunde tolkas som ett 

orosmoment. 

“Vi har ju haft livemusik här ibland och det har varit lite svårt … där kan jag se en 

ökad oro att man kanske inte riktigt är med och förstår att man ska sitta med och titta 

å ah. Då är musiken en bisak i en situation som de inte förstår.”  

- Intervju 3 

Att anpassa musiken individuellt förklarades som en viktig del om musiken skulle involveras 

i omvårdnaden. Vissa personer ansågs inte tycka om eller ha något intresse av att lyssna på 

musiken. 

“Vissa passar musik alldeles utmärkt … och en del inte ett dugg intresserade av musik 

och har aldrig lyssnat på musik speciellt mycket och tycker att det inte alls är något 

roligt och trevlig på nåt vis, det är så individuellt.”  

- Intervju 1 

De flesta av sjuksköterskorna förklarade att personal som jobbade nära personerna med 

demenssjukdom ibland inte ansågs ha tillräcklig förståelse för musiken och dess innebörd. Att 

lyssna på musik som personalen själva ville höra ansågs inte vara personcentrerat då 

personerna med demenssjukdom i vissa fall upplevdes oroligare. Att lyssna på exempelvis 

radio upplevde majoriteten av de som intervjuades som ett negativt biljud med för mycket 

intryck för en person med demenssjukdom. 

“Jag vet ibland så har det varit sommarvikarier framförallt som har satt på mix 

Megapol och det är ju såhär, jag blir alltid lika sur för det är ju ingen som förstår 

såhär hetsiga morgonprogram, den demenssjuke blir ju jätteorolig om det ska vara 

såhär techno och dom liksom förstår inte det är ju bara brus liksom, det är 

jättesvårt.”  

- Intervju 3 

 

4.4 Musik som komplement vid andra aktiviteter 

Musik involverades inte enbart vid omvårdnadssituationer utan var även en del vid andra 

aktiviteter. Sjuksköterskorna förklarade att det var olika aktiviteter där musiken var en 

bidragande del till själva aktiveringen. Personer med demenssjukdom hade möjlighet att 
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aktivera sig genom exempelvis bollträning, balansträning, sitt-bugg samt gymnastik där 

musiken oftast var en bidragande del. 

“Det blir ju roligare till exempel att göra balansträning, göra olika rörelser om man 

har lite musik i bakgrunden.”  

- Intervju 1 

En minoritet av de som intervjuades förklarade att musiken inte var en del av gymnastiken för 

de boende, men att det fanns ett önskemål om att involvera de två olika delarna tillsammans. 

“Gymnastiken skulle kompletteras med musik och musiken skulle kompletteras med 

gymnastik … så man får in rytmen i kroppen.”  

- Intervju 2 

Det framkom även att andra aktiviteter genomfördes där musiken användes, bland annat 

biokvällar och pubkvällar. Andra aktiviteter som involverade musiken var livemusik som 

förklarades som en gemensam aktivitet, även sångstunder där personal och personerna med 

demenssjukdom satt och sjöng ur ett sånghäfte tillsammans. 

“Vi har ett sånghäfte så de sjunger med dem, så de får vara delaktiga och i en 

situation där de känner igen sig.”  

- Intervju 2 

 

4.5 Otydliga riktlinjer 

Majoriteten av intervjupersonerna hade inte några utarbetade riktlinjer att använda sig av 

enbart musik. Sjuksköterskorna förklarade att de gärna hade sett att musiken fanns som en 

specifik riktlinje. Det framkom att musiken var en del av vissa riktlinjer, där aktivitet 

involverandes. 

“Däremot har vi riktlinjer gällande aktivitet, för det är ju, ingår ju att man ska ha viss 

aktivitet med gamla människor idag … och där ingår ju musiken då som en del av dom 

aktiviteterna, och speciellt då på ett demensboende där man vet att musiken för något 

gott, det är något positivt just för demenssjuka.”  

- Intervju 1 

Musiken kunde användas som ett förhållningssätt vid specifika insatser, då exempelvis vid 

utarbetade vårdplaner för att minska BPSD symtomen som ibland uppkom. 

“Vi har ju såna här brukar-planer som man skriver … `Observera patientens 

kroppsspråk då han ofta blir orolig när han behöver går på toa, musik i cd spelaren 

har ibland god lugnande effekt, gillar Sinatra` så att då står det i mallen hur man ska 

hantera honom, då sätter man på den skivan som han gillar och då går det lite 

lättare.”  

- Intervju 4 

Under intervjutillfällena framkom det en viss missbelåtenhet gällande förbud att använda 

mobiltelefonerna under arbetstid. Missbelåtenhet uppkom då utrustningen som fanns på 

verksamheten inte ansågs vara tillräcklig när det gällde musikens användning och 

mobiltelefonen var då ett lättare hjälpmedel. 

“När jag har min telefon, för vi har ju riktlinjer att vi inte får ha våra mobiler på oss 

och det har jag ju ibland i alla fall och då är det ju jättelätt för mig som har spotify att 

kunna ta upp den och spela musik och liksom avleda så.”  

- Intervju 3 
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Informanterna påtalade stora resursbrister som gjorde att de inte kunde använda musiken i den 

utsträckning som önskat.  

 

4.6 Resultatsammanfattning 

Musiken användes mer eller mindre på alla verksamheter och ansågs ha både positiva och 

negativa effekter. Musiken ansågs ha liknande effekt som vissa sederande läkemedel och 

majoriteten av sjuksköterskorna ville att musiken skulle användas mer än vad den gör idag. 

Att involvera musiken hos personen med demenssjukdom upplevde sjuksköterskorna öka 

personernas livskvalité. Den resursbrist och tidspress som fanns på verksamheterna gjorde att 

sjuksköterskorna inte hade möjligheten att involvera musiken mer än vad det var idag. De 

ansåg att användandet av musik krävde mer resurser än vad det fanns tillgång till. För att göra 

musiken till någonting positivt upplevde sjuksköterskorna att användandet av musiken skulle 

vara personcentrerad för att skapa trygghet och öka personernas välbefinnande. Musik 

involverades mycket i andra aktiviteter som sitt-bugg, pubkvällar, sång ur sånghäfte, 

livemusik etcetera. Det framkom att det inte fanns några specifika riktlinjer för att använda sig 

av musik, men att det fanns andra riktlinjer som involverade musiken. Vid BPSD symtom 

visade det att musik kunde användas som en omvårdnadsåtgärd och att sjuksköterskorna 

upplevde att det hade en mycket god effekt.  

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Den metod som valdes till studien ansågs vara rimlig utifrån syftet, då det uppkom bristfällig 

forskning inom området. Den bristfälliga forskningen uppdagades efter en systematisk 

sökning på olika databaser. Sökningen gjordes även i fritext men det uppkom bristfällig 

forskning även då. 

Urvalsstrategin som användes till studien valdes för att få kontakt med så många deltagare 

som möjligt på kortast tid. Nackdelen med urvalet är att variationen av deltagarna kan bli 

mindre, men i studien blev det varierande åldrar samt olika kön på deltagarna. Deltagarna i 

studien hade sina arbetsplatser på olika delar av kommunen i mellersta Sverige, vilket kan ha 

främjat variation i studien. Enligt Statistiska Centralbyrån (2010) är 10% av de legitimerade 

sjuksköterskorna män i Sverige. I studien vart det 20% som var män, då det var en man och 

fyra kvinnor som deltog. Att en man deltog i studien var ingenting som förväntades innan 

studiens start, då sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat.  

För att få så relevant svar på syftet som möjligt användes de valda inklusions- och 

exklusionskriterierna. Att ha jobbat med personer som har demenssjukdom i minst två år 

ansåg författarna relevant för att ha hunnit bilda sig en egen uppfattning av musikens 

användning. Att exkludera korttidsboenden valdes för att sjuksköterskorna skulle kunna blida 

sig en längre relation med personerna med demenssjukdom. 

Något som stärkte studien var att kontakt togs med förvaltningschef inom vård- och omsorg i 

den valda kommunen, efter tillstånd av förvaltningschefen kontaktades enhetscheferna på de 

olika verksamheterna för att få möjlighet att genomföra intervjuer på deras arbetsplatser. Att 

ha tagit kontakt med både förvaltningschef och enhetschef inför studiens genomförande 

stärkte upplägget och gjorde kontakten mer pålitlig. Som Kristensson (2014) förklarar räcker 

det att kontakta personen som företräder verksamheten, alltså enhetschef. 

Under rekryteringen av sjuksköterskor till studien framkom det att bristen inom 

yrkeskategorin påverkade deltagandet. Målet för studien var att få minst sex deltagare men då 
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det inte fanns resurser gick det inte att uppnå. Bristen framkom även när medgivandet för att 

genomföra studien skulle inhämtas från enhetscheferna, då hela 16 stycken enhetschefer 

tackade nej till deltagande på grund av resurs- och tidsbrist. Enligt Blomberg och Stier (2016) 

är bristen på sjuksköterskor global och har stor betydelse på hälso- och sjukvården i hela 

världen. Statistiska centralbyrån förklarar att inom hälso- och sjukvården är det sjuksköterskor 

det är mest brist på, både grundutbildade och specialistutbildade. De bedömer även att bristen 

kommer att fortsätta öka (2017). Att ha en sjätte deltagare behöver inte ha gjort att resultatet i 

studien påvisat annat, då resultatet med fem deltagare svarat på syftet.  

 

Intervjuerna hade ett semi-strukturerat upplägg för att deltagarna skulle ha möjlighet att 

berätta fritt om ämnet samt att intervjuarna skulle ha möjlighet att ställa följdfrågor. 

Upplägget valdes för att intervjun skulle bli mer ett samspel mellan deltagaren och 

intervjuarna samt att det skulle bli ett naturligt samtal (Kristensson, 2014). Författarna bjöd på 

fika under intervjutillfället vilket kan ha skapat en trevligare och lättare stämning inför 

intervjun, vilket var syftet med att bjuda på fika. 

Intervjuguiden gjordes för att få en överblick av de frågor som skulle komma att beröras 

under intervjuerna och vad som skulle vara aktuellt för syftet. När intervjufrågorna skrevs 

togs förförståelsen för ämnet i beaktande för att inte lägga några egna värderingar i intervjun. 

När intervjuerna transkriberades hittades inga värderingar i frågorna vilket var positivt då 

intervjupersonen kunde svara på frågan i stället för att bemöta värderingen (Kristensson, 

2014). 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes en provintervju på en medstuderande, det 

genomfördes för att kunna analysera om de frågor som framställts gav svar på syftet, men 

även för att se om det fanns slutna frågor, ledande frågor eller värderande frågor, vilket inte 

skulle finnas i intervjun (Kristensson, 2014). 

Intervjuerna planerades att genomföras under 60 minuter, tiden avsattes för att skapa en 

relation med intervjupersonen, fika innan intervjun påbörjades samt vardagligt samtal. 

Intervjutiden som spelades in var enbart intervjun och då inte det runtomkring. Det gjorde att 

tiden som framkommer under metoden (10–28 minuter) enbart var själva intervjun. Tiden 

som planerades till intervjun var längre än förväntad tid, för att inte dra över och skapa stress 

hos sjuksköterskorna. 

Under transkriberingen av intervjuerna framkom det att två frågor ställdes samtidigt vid ett 

tillfälle. I intervjuguiden stod de två frågor samtidigt vilket ledde till att de även ställdes 

samtidigt. När frågorna ställdes svarades det enbart på en av frågor vilket gjorde att den ena 

frågan fick ställas om vilket gjorde att det inte blev ett flytande samtal. Vid prov-intervjun 

framkom det inte vilket gjorde att det inte uppdagades förrän intervjuerna skulle transkriberas. 

Under intervjuerna var en av författarna huvud-intervjuperson (IA) och den andra (HAF) 

antecknade och var lyhörd för att ställa följdfrågor. För att få så likartade intervjuer som 

möjligt valdes upplägget på alla intervjuerna för att inte påverka resultatet på något sätt 

genom att varva huvud-intervjuperson. 

Vid innehållsanalysen av intervjuerna analyserades alla intervjuer som en helhet istället för 

enskilt. Det är en viktig del när det kommer till innehållsanalysen att ha förmåga att se hela 

texten utifrån ett helhetsperspektiv och då inte utifrån individnivå (Kristensson, 2014). 

Författarna ansågs sig ha analyserat texten utifrån en helhet vilket gjorde att analysen skapats 

utifrån flera olika faktorer och inte enbart från de fem personer som intervjuades. Under 

analysprocessen uppdagades inte något tema eller övergripande huvudkategori, vilket bidrog 

till att innehållsanalysen inte övergick till en latent fas, utan stannade på en manifest 

innehållsanalys. 
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Trovärdighet är ett begrepp som beskriver kvalitativa studiers hållbarhet. Trovärdighet 

innefattar de fyra olika begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet. I 

studien användes triangulering under innehållsanalysen, citat under redovisningen av 

resultatet samt att en intervjuguide användes som mall vid intervjutillfällena. De ovannämnda 

delarna stärker tillförlitligheten, giltigheten och verifierbarheten i studien (Kristensson, 2014). 

Överförbarheten för studien anses vara relativt stor. Musik ger många positiva effekter på 

personer med demenssjukdom, vilket författarna anser går att överföra till andra individer och 

inte enbart personer med demenssjukdom. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Utifrån studien anser författarna att innehållet i resultatet har givit en bred förståelse kring 

musikens koppling till personer med demenssjukdom och hur det kan se ut på olika 

verksamheter. För att diskutera vidare kring det valda området i studien kommer de kategorier 

och underkategorier som uppdagades i resultatet att diskuteras kring. 

 

Som Hoffman (2013) nämner har inte den medicinska symtomatiska behandlingen effekt på 

alla personer med demenssjukdom. Det finns även många biverkningar av de olika 

läkemedlen som gör att personerna mår sämre än vad de gör utan medicinen vilket kan göra 

att läkemedlet sätts ut. De positiva effekter som nämns vid den symtomatiska behandlingen är 

att personerna med demenssjukdom får en högre självkänsla, blir mer självständig i ADL, 

ökad närvaro samt bättre aktivering (Hoffman, 2013). I studiens resultat framkommer det att 

både ökad aktivering och närvaro uppkommer vid användningen av musik. Musiken anses 

kunna användas istället eller i kombination med den medicinska symtomatiska behandlingen. 

Att kombinera musiken och den medicinska symtomatiska behandlingen anser författarna kan 

vara ett bra alternativ, då båda behandlingsformerna kan föra något positivt med sig och öka 

personens livskvalité. 

 

Hinder för att involvera musik förklarar Sung, Lee, Chang och Smith (2011) kan var att 

personal inte hade möjligheten att spela musik eller inte hade någon kunskap om musiken och 

dess effekter. Trots de orsakerna till varför musiken inte involverades var de positiva till att 

använda musik då det påvisade positiva resultat (Sung et al., 2011). I studien framkom det att 

musiken inte användes i vissa situationer då personal inte hade kunskap eller förmågan att 

använda musik. Det kan ses som en bristande del då det framkom i studien att musik kan ha 

en bra inverkan på personer med demenssjukdom. Som det nämns i resultatet undveks musik i 

vissa situationer då det inte fanns några resurser eller tid till att involvera musiken på ett 

personcentrerat sätt. Det gör att musiken istället valdes bort för att möjligheten att göra det 

delaktigt tog för lång tid. Även att framställa riktlinjer inom musikens användning valdes bort 

på grund av resursbristen. Det kan ses som en svår situation då musiken har en bra inverkan 

på personerna men att det väljs bort på grund av upplägget som är idag på verksamheterna, då 

det råder personalbrist inom vården. Det stärker Blomberg och Stier (2016) som förklarar att 

bristen på sjuksköterskor är ett globalt problem och drabbar många inom hälso- och 

sjukvården. 

 

Resultatet i studien visade att musik vid måltid var både positivt och negativt då det både 

kunde skapa oro och lugna. Chang, Huang, Lin och Lin (2010) visar att musik under måltiden 

har en stor effekt på fysisk och verbal aggression vid demenssjukdom. Författarna anser att 
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formen av musik, som också framkom vid resultatet, har en stor betydelse om effekten ska 

vara lugnande eller skapa oro. Att lyssna på lugn musik under måltiden anses kunna skapa 

välbehag, medan mer fartfylld och hög musik kan skapa oro och gör att fokuset inte blir på att 

äta under måltiden.  

Sung et al. (2011) förklarar att musik har en positiv inverkan i många situationer, musiken gör 

att ett lugn uppkommer och det ger en avslappnande effekt. De menar även att musiken har en 

specifik effekt på personer med demenssjukdom då de upplevs som att personerna blir mer 

alerta och med i vardagen, den kognitiva funktionen fungerar bättre samt att negativa 

beteenden minskar. Det stärker även resultatet i studien då det framkom att musik skapar lugn 

och är avslappnande för personerna med demenssjukdom. Det framkommer både positiva och 

negativa effekter av musik i resultatet. För att bidra med positiva effekter av musikens 

användning tolkas det som att det är en viktig del att göra musikens användning 

personcentrerad för att öka livskvalitén. Blir inte musiken personcentrerad kan det bidra med 

negativa effekter, som framkommer i resultatet.  
 

Livskvalité förknippas ofta med hälsa och kan ses som subjektivt upplevt välbefinnande. 

Upplevelser av att uppnå lycka och känna tillfredsställelse är en stor del för att få ökad 

livskvalité (Wiklund-Gustin & Bergbom, 2016). I studien framkommer det att livskvalité är 

en stor del som sjuksköterskorna vill uppnå hos personerna med demenssjukdom. För att 

kunna öka personernas livskvalité med hjälp av musiken förklarades det att musiken bör 

involveras personcentrerat. Författarna anser att genomföra personcentrerad omvårdnad ökar 

välbefinnandet hos personerna med demenssjukdom. Det framkommer i studiens resultat att 

personerna mår bättre om musiken involveras personcentrerat. Om musiken ska vara en 

bidragande del är det viktigt att personen har ett intresse av att lyssna på musik och att det 

genomförs personcentrerat. För att öka livskvalitén för personerna med demenssjukdom och 

att uppnå positiva effekter av musikens delaktighet i omvårdnaden bör den vara 

personcentrerad.  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, 2a§, 2b§) och Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, 

kap. 5, 4§, 5§) förklarar innebörden av att personen själv ska få vara med och bestämma hur 

vården ska genomföras och att personen i fråga ska ha rätt till att få vården personcentrerad 

där fokus är att värna om personens autonomi och integritet. Det stärker även Patientlagen 

(SFS 2014:821, kap. 1, 1§) som bland annat säger att självbestämmande är en viktig del i den 

personcentrerade omvårdnaden och att återkoppling har en stor bidragande faktor till att öka 

personens livskvalité. I studiens resultat framkommer det hur viktigt det är att tänka på 

individens önskemål och värna om personens integritet. 

Med tanke på att musikens användning är individuell och bör användas personcentrerat ses 

det inga genusaspekter i det valda ämnet. Det framkommer i studien att musik inte är 

någonting som kopplat till kön, utan till personens musiksmak. 
 

I sjuksköterskans roll har personcentrerad vård stor betydelse och att se individen och inte 

bara den sjukdom som finns (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Resultatet i studien 

kommer fram till att musiken är en bidragande faktor för personerna med demenssjukdom 

som gör att hela personen ses och inte bara den demenssjukdom som finns. Musiken får 

personerna med demenssjukdom att komma tillbaka till nuet. Det framkommer i resultatet att 

personerna upplevdes mer närvarande när den musik som de haft anknytning till tidigare i 

livet spelas. Som sjuksköterska anses det att det är viktigt att göra vården personcentrerad och 

använda sig av musik i största möjliga mån. För att öka livskvalitén för personerna med 
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demenssjukdom tänker författarna att musiken kan vara stämningshöjande när minnen 

kommer tillbaka. 

 

Studiens resultat anses kunna vara överförbart då musik kan ge positiva effekter vilket anses 

kunna gå att överföra i andra vårdsituationer och inte enbart vid omvårdanden av personer 

med demenssjukdom. Musik går att tolka både positivt och negativt, det är beroende på om 

musiken blir personcentrerad eller inte. Det stärker även Nilsson (2010) som förklarar att 

musik kan ha en lugnande och avslappnande effekt vid exempelvis kranskärlssjukdomar 

vilket förhindrar risken för komplikationer. 

Då demenssjukdom kostar mycket för samhället (Socialstyrelsen, 2014) och det krävs mer 

resurser och bättre utrustning på verksamheterna för att använda musik kan det skapas 

svårigheter att överföra studiens resultat. Det gör att överförbarheten kan ha en varierande 

storlek men anses ändå vara relativt stor då musiken kan vara ett lättillgängligt hjälpmedel 

och bidra med välbefinnande.   

 

6. Slutsats 

Musik visade sig ha stora effekter på personer med demenssjukdom, både positiva och 

negativa. För att främja de positiva effekterna framkom det att musikens användning bör ske 

personcentrerat. Musik kan användas istället för vissa sederande läkemedel då de ansågs ha 

samma effekt. Musiken används inte lika mycket som önskat på verksamheterna då det ansågs 

vara stor resursbrist och tidspress. 

 

7. Fortsatt forskning samt klinisk implikation 

Frågor som uppkom hos författarna när resultatet i studien framkom var hur personerna med 

demenssjukdom uppfattade musikens användning. Det skulle kunna leda till vidare forskning 

där frågan tas upp. Forskningen skulle kunna göras genom observationsstudier då personer 

med demenssjukdom har kognitiva nedsättningar och de skulle kunna ha svårt att uttrycka sig 

verbalt. Fler studier gällande ämnet bör genomföras då det uppkom bristfällig forskning inom 

området.  

Författarna anser att studiens resultat påvisar att musiken har en positiv effekt om den 

används på ett personcentrerat sätt. Skulle mer personal finnas samt material skulle musiken 

vara ett lättillgängligt medel för att öka personernas livskvalité utifrån studiens resultat.  
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Bilaga 1 

Till förvaltningschef vid kommunala bostäder inom X kommun 

Vi är två studenter på Örebro Universitet som just nu skriver våran kandidatuppsats. Här 

efterfrågas ett tillstånd om att genomföra intervjuer på sjuksköterskor på den befintliga 

arbetsplatsen. Nedan kommer en beskrivning gällande studien och dess upplägg. 

Introduktion 

Vi är två sjuksköterskestudenter som önskar genomföra en studie i anledning för att få se om 

musik används vid omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Ändamålet med studien 

är att få mer kunskap om hur musik används vid personer med demenssjukdom och vid vilka 

tillfällen musiken används i det dagliga livet.  

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors användning av musik vid omvårdnad av personer med 

demenssjukdom.  

Metod 

En kvalitativ metod med ett induktivt utgångläge kommer användas, där intervjumetoden 

kommer vara semistrukturerad. Frågorna kommer omfatta fem till sju intervjufrågor då främst 

om musik används vid omvårdnad av personer med demenssjukdom. Intervjuerna kommer 

efter inspelning att analyseras med en kvalitativ innehållsanalys.  

Urval 

Ett avsiktligt urval kommer att användas, då studenterna vill intervjua sjuksköterskor från 

olika arbetsplatser inom X kommun. Sjuksköterskorna ska ha minst två års erfarenhet inom 

omvårdnad av personer med demenssjukdom. 

Etiska aspekter 

Tillståndet för att genomföra studien kommer att efterfrågas av enhetschef. De sjuksköterskor 

som vill delta i studien kommer få muntlig och skriftlig information om studien, där det 

tydligt kommer framgå att studien är frivillig och att den kan avbrytas när som.  

Studenternas och handledarens namn 

Ida Andersson, idaanderrsson@gmail.com, 0704487707 

Hilda Aronsson Fogelgren, hildafogelgren@live.se, 0730440103 

Berthollet Kaboru, berthollet.kaboru@oru.se 

 

Tillstånd att genomföra studien:                       JA                               NEJ 

Ort och datum: ___________________                        

Förvaltningschef: _________________________________________ 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 

 

 

 

Information till enhetschefer inom kommunala bostäder i X kommun 

Vi är två sjuksköterskestudenter från Örebro Universitet som håller på med våran 

kandidatuppsats just nu. Vi har ett intresse av att se om sjuksköterskor använder sig av musik 

vid omvårdnad av personer med demenssjukdom. För att uppnå studiens önskemål behöver 

sjuksköterskorna ha haft minst två års erfarenhet inom omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom. 

Här efterfrågas om tillstånd av att genomföra en studie på sjuksköterskor inom din 

verksamhet, för att ta reda på om sjuksköterskor använder sig av musik vid omvårdnad av 

personer med demenssjukdom. Även information om studien finns i bifogad fil, som 

förvaltningschef X gett tillstånd till. 

 

Studiens syfte: Att beskriva sjuksköterskors användning av musik vid omvårdnad av personer 

med demenssjukdom.  

 

Tillstånd av att genomföra studien på din verksamhet:     JA                NEJ 

 

Ort och datum: ______________________                        

 

Enhetschef: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors användning av musik vid omvårdnad av 

personer med demenssjukdom. 

 

Inledningsfrågor: 

- Hur gammal är du? 

- Hur länge har du jobbat med personer som har en demenssjukdom? 

- Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 

Huvudfrågor: 

1. Använder du dig av musik på din arbetsplats vid omvårdnad av personer med 

demenssjukdom? 

 

Fråga 1, svar ja: 

- Berätta vid vilka omvårdnadsaktiviteter som musik används! 

- I vilket syfte använder du dig av musik vid omvårdnad? Berätta! 

- Finns det andra aktiviteter som involverar musik för personerna med demenssjukdom? 

Vilka? 

- Finns det riktlinjer/utarbetad plan för att använda musik vid olika situationer? 

Förklara! 

- Vilka för-/nackdelar anser du att det finns med musiken? 

 

Fråga 1, svar nej: 

- Varför använder du dig inte av musik vid omvårdnad? 

- Finns det andra aktiviteter som involverar musik för personerna med demenssjukdom? 

Vilka? 

- Anser du att musik kan påverka personer med demenssjukdom? Förklara! 

- Hur tror du att du skulle kunna använda dig av musik vid olika omvårdnadsaktiviteter 

med de boende? 

 

Intervjuplats: ______________________________________________ 

Datum & Tid: _____________________________________________ 

Intervjuhuvudperson: _______________________________________ 



 

 
 

Bilaga 4 

   

Informerat samtycke 

Vi är två studenter som läser sista terminen på sjuksköterskeprogrammet på Örebro 

Universitet. Vi ska vid våran kandidatuppsats genomföra en empirisk studie där vi vill ta reda 

på om du som sjuksköterska använder dig av musik vid omvårdnad av personer med 

demenssjukdom. För att uppnå studiens önskemål behöver du ha haft minst två års erfarenhet 

inom omvårdnaden av personer med demenssjukdom. 

Vi har tänkt genomföra intervjuer på ca 60 minuter gällande detta. Intervjuerna kommer att 

spelas in. När kandidatuppsatsen är färdig kommer den finnas tillgänglig för allmänheten.  

 Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

 De inspelade intervjuerna kommer att förvaras på ett säkert sätt och endast vara 

åtkomliga för studenterna, handledare och examinatorer 

 När intervjuerna har använts klart till denna studie och kandidatuppsatsen är avslutad 

kommer materialet att förstöras och kastas.  

Jag har tagit del av ovanstående och samtycker till intervju: 

Ort och datum: ____________________________________________ 

Namnteckning: ____________________________________________ 

Namnförtydligande: ________________________________________ 

Ida Andersson 

Sjuksköterskestudent 

idaanderrsson@gmail.com 

0704487707 

Hilda Aronsson Fogelgren 

Sjuksköterskestudent 

hildafogelgren@live.se 

0730440103  

Berthollet Kaboru 

Handledare 

berthollet.kaboru@oru.se 


