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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Äldre personer med demenssjukdom påvisar ofta ett agiterat beteende, vilket är 
ett symtom av sjukdomen. Det innebär för personerna ett lidande, vilket är ett problem. Då 
beteendet ofta yttrar sig i omvårdnadssituationer tyder det på att en förändring i 
omvårdnaden behövs. Det är vanligt att agiterat beteende behandlas farmakologiskt då 
bristande kunskap kring alternativa behandlingsformer råder. Syfte: Syftet är att undersöka 
om musikterapi under omvårdnadsarbete kan lindra ett agiterat beteende hos äldre personer 
med demenssjukdom på särskilt boende. Metod: En allmän litteraturöversikt används 
innefattande vårdvetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultat: 
Musikterapi kan lindra ett agiterat beteende och andra oroliga och ångestfyllda symtom hos 
äldre personer med demenssjukdom. Musikterapi ger både en kortvarig och fördröjd effekt. 
Kommunikationsmöjligheter förbättras även med musikterapi, liksom förutsättningar att 
bedriva en god omvårdnad. Slutsats: Sjuksköterskeprofessionen innefattar att skapa 
möjligheter att implementera ny evidens i omvårdnadsarbetet. Genom att implementera 
musikterapi i omvårdnaden på särskilda boenden för äldre personer med demenssjukdom 
lindras det symtomrelaterade agiterade beteendet, vilket i sin tur innebär ett reducerat 
lidande hos personerna. Genom utökad evidens kring musikterapi som behandlingsform av 
agitation kan det bidra till en ökad användning. 

Nyckelord: Agitation, allmän litteraturöversikt, omvårdnad, vårdvetenskap. 

  



   

 

   

 

ABSTRACT 

Background: Older persons with dementia often show an agitated behavior which is a 
symptom related to the diagnosis. It is a form of suffering for these persons, which is a 
problem. The behavior is often seen during given care and inclines that a change in caring 
situations is needed. It has showed that an agitated behavior often is treated with 
pharmacological treatment, which can relate to a lack of knowledge about non-
pharmacological treatments. Aim: To examine if music therapy during nursing situations 
can decrease an agitated behavior in older persons with dementia living in nursing homes. 
Method: A general literature is used including articles of both qualitative and quantitative 
approaches. Results: By implementing music therapy as a form of care it eases an agitated 
behavior and other anxious symptoms that older persons with dementia experiences. Music 
therapy gives both an instant and lingering effect. Increased communication opportunities 
are also seen, as well as increased opportunities to carry out good care. Conclusion: The 
nursing profession involves creating opportunities to implement new evidence in nursing 
care. Through implementing music therapy as a care form in nursing homes for older persons 
with dementia it decreases an agitated behavior, and a decreased experience of suffering. 
Extended evidence about music therapy as a form of care on agitated behavior can contribute 
to an increase in use.  

Keywords: Agitation, care, general literature review, nursing science.
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1 INLEDNING 

Det vanligast förekommande är att några personer med en demenssjukdom bor tillsammans 
på ett särskilt boende där personerna är försedda med tillsyn och omvårdnad av vårdare 
dygnet runt. Det förekommer att personer med demenssjukdom emellanåt hamnar i ett 
agiterat tillstånd i samband med omvårdnad, på grund av att personerna genom kognitiv 
svikt inte förstår vad som försiggår och inte heller har möjlighet att uttrycka sig. Författarna 
till examensarbetet har mött personer med demenssjukdom på tidigare arbetsplatser, och har 
upplevt situationer där ett agiterat beteende hos personerna blir en påfrestning både för 
personerna och för vårdare. Då demenssjukdomar i dagsläget är vanligt förekommande och 
även förväntas öka i Sverige i framtiden kommer det även leda till att fler personer kommer 
att vara beroende av omvård. Då demenssjukdomar förväntas öka anses det viktigt att se över 
huruvida omvårdnadsmetoder kan utvecklas eller ersättas. Det avses i examensarbetet att 
undersöka hur musikterapi som aktivitet kan användas som en behandlingsåtgärd för att 
lugna ett agiterat beteende hos en äldre person med demenssjukdom. Det valda 
intresseområdet är utfärdat av en forskargrupp vid Mälardalens Högskola som tillhör 
akademin för hälsa, vård och välfärd. Forskargruppen efterfrågar utökad kunskap kring 
vårdhandlingar och aktiviteter som främjar vila och återhämtning. Det avses därmed att 
undersökas hur musikterapi som aktivitet kan främja vila och återhämtning för äldre 
personer med demenssjukdom genom att lindra agiterat beteende. För vårdvetenskapen och 
för sjuksköterskeprofessionen kan utökad kunskap kring valt intresseområde bidra till en 
större förståelse för musikterapi som vårdhandling, för agitation som symtom hos äldre 
personer med demenssjukdom samt för kopplingen mellan musikterapi och agitation. 
Genom att sjuksköterskan erhåller utökad förståelse för det agiterade beteendet som 
symtom, leder det möjligtvis till en högre grad av anpassad och personcentrerad omvårdnad. 
Det är centralt att vårdvetenskapen utvecklas konstant genom att genom forskning 
identifiera nya arbetsmetoder så att patienter kan erhålla en nutida vetenskapligt belagd 
omvårdnad.  

2 BAKGRUND 

Demenssjukdom drabbar i dagsläget många av den äldre befolkningen i Sverige och är en av 
landets folkhälsosjukdomar. Årligen diagnostiseras 25 000 människor i Sverige med någon 
form av demenssjukdom, vilka ungefär 160 000 människor lever med i dagens samhälle. 
Cirka åtta procent av befolkningen som är över 65 år, och närmare 50 procent av 
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befolkningen som är över 90 år blir diagnostiserade med en demenssjukdom. Antalet 
människor som diagnostiseras med demenssjukdom förväntas öka med åren, framförallt 
efter år 2020 då en stor del av befolkningen som är födda under 1940 talet når en hög ålder. 
År 2050 beräknas ungefär 250 000 personer i Sverige leva med en demenssjukdom 
(Socialstyrelsen, 2014). 

Begrepp som är centrala i examensarbetet kommer nedan att definieras. Det för att förtydliga 
vad som menas med begreppen och därmed bidra till större förståelse för vad som syftas på. 
Därefter kommer tidigare forskning att redogöras för relaterat till det valda intresseområdet. 
Relevanta lagar och styrdokument för sjuksköterskan kommer vidare att beskrivas. 
Beskrivning av valt vårdteoretiskt perspektiv kommer sedan att förklaras, och avslutningsvis 
kommer problemformuleringen. 

2.1 Begreppsbeskrivningar 
Begreppen som nedan beskrivs är demenssjukdom och agitation som symtom, särskilt 
boende, musikterapi, äldre och vårdare, vilka är återkommande centrala begrepp. Under 
begreppet demenssjukdom refereras det upprepade gånger till Alzheimers sjukdom. Ett 
förtydligande är att en övergripande inriktning mot demenssjukdomar avses undersökas, det 
vill säga samlingsnamnet demenssjukdom. 

2.1.1 Demenssjukdom och agitation som symtom 

Demenssjukdom är ett samlingsnamn för sjukdomar vilka omfattar förändringar i hjärnan 
som leder till kognitiv svikt. Bland annat påverkas minne, tankeförmåga, kommunikation och 
förmåga att utföra moment i det dagliga livet. Demenssjukdom är en kronisk sjukdom som 
även är progressiv, vilket menas att sjukdomen förvärras med tiden (Ekwall & Jansson, 
2016). Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom som står för ungefär 70 
procent av alla diagnostiserade fall (Socialstyrelsen, 2014). Vad som orsakar att personer 
drabbas av Alzheimers sjukdom är ännu inte helt klarlagt, men det finns teorier om att en del 
patologiska förändringar som sker i hjärnan leder till konsekvenser som exempelvis 
känslomässig instabilitet (Ekwall & Jansson, 2016). Agitation är ett samlingsnamn för alla 
beteenden som ängsliga och oroliga människor stundtals kan ge uttryck för. Det kan yttra sig 
som exempelvis gråt, aggressivitet med tendens till att börja slåss, vandrande, upprepande av 
ord och skrik (Oddy, 2011). Kognitiv nedsättning har bevisats vara den största orsaken till ett 
agiterat beteende hos personer med demenssjukdom, i en studie påvisas exempelvis att av 
408 personer med demenssjukdom hade 93 procent ett agiterat beteende minst en gång i 
veckan. Demenssjukdomens progress brukar förklaras i tre stadier, där det första innefattar 
personlighetsförändringar i form av bland annat lättirritabilitet och tilltagande brist på 
intresse för sociala- och dagliga aktiviteter. I mellanfasen vilken relateras till medelsvår 
demenssjukdom förvärras problematiska beteenden som skrik, vandrande samt fysisk- och 
verbal aggressivitet. Även paranoida vanföreställningar och hallucinationer kan förekomma. 
I denna fas blir det allt svårare för personer med demenssjukdom att verbalt uttrycka behov 
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som upplevs. I sista fasen som innebär svår demenssjukdom, är alla kognitiva och verbala 
förmågor förlorade. När andra funktioner försämras blir personer med demenssjukdom 
sängliggande, och avlider slutligen (Vink, 2000). Under sjukdomens progress blir personer 
med demenssjukdom mer och mer rastlösa, vilket leder till sömnstörningar som i sin tur kan 
leda till ett agiterat beteende mot anhöriga samt vårdare (Alridge, 2011). När arbetet på ett 
särskilt boende sker under tidspress framkommer majoriteten av agiterade beteenden. Vid 
majoriteten av agitationstillfällena är vårdare den utlösande faktorn relaterat till att personer 
med demenssjukdom ofta inte förstår vad som sker. Agitation är påfrestande både för 
personer med demenssjukdom och vårdarna (Ragneskog, 2011). Personer med 
demenssjukdom behöver på grund av kognitiv nedsättning längre tid på sig att ta in och tolka 
information. Olika former av agitation hos personer med demenssjukdom är reaktioner som 
oftast grundas i frustration och rädsla över att omgivningen är svår att ta in och hantera. 
Personer med demenssjukdom kan i omvårdnadssituationer uppleva svårigheter med att 
tolka information och direktiv från vårdare, vilket kan ge uttryck i olika former av agitation. 
För att främja en god kommunikation är det som vårdare viktigt att ge personerna tydliga 
uppmaningar med en instruktion i taget samt förmedla instruktioner och direktiv med 
positivitet (Oddy, 2011). 

2.1.2 Särskilt boende 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ansvarar kommunen för att inrätta särskilda 
boenden för service och omvårdnad av äldre personer. Personer med demenssjukdom kan bo 
på olika typer av boenden som även benämns olika, exempelvis som gruppboende, 
äldreboende och demensboende. Dessa boenden är mer eller mindre lika varandra. 
Exempelvis beskriver Ragneskog (2011) att på ett gruppboende bor det omkring åtta 
personer med en demenssjukdom i varsin lägenhet. Personerna kan umgås med andra 
boende i gemensamt dagrum, matsal och kök men bor privat. Vårdare finns på gruppboende 
dygnet runt, och varje person med demenssjukdom har en kontaktperson som hjälper 
personerna med personliga saker (Ragneskog, 2011). Termen särskilt boende används vidare 
som benämning för att inkludera olika typer av boenden.  

2.1.3 Musikterapi 

Musikterapi beskrivs som en metod för att hjälpa personer med exempelvis kognitiva och 
sociala begränsningar. Genom att sjunga, röra sig till och/eller lyssna på musik kan personers 
självidentitet stärkas och personer med demenssjukdom kan få en större uppfattning om sitt 
eget förhållande till tid och rum. Musiken som används är ofta personcentrerad utefter behov 
och tycke för att maximera delaktigheten (Alridge, 2011). Det finns biologiska och kognitiva 
förklaringar till områden i hjärnan som aktiveras av musik, och teorier finns om att musiken 
grundar sig i människans behov att ingå i samvaro med andra människor (Ochner & Ridder, 
2005). Musikterapi är inte någon enhetlig behandlingsform utan står för en praktisk 
verksamhet, ett arbetssätt. Musiken kan användas som ett verktyg för att upprätthålla 
relationer till andra människor. I och med att musik används till att etablera ett samspel och 
fånga uppmärksamhet kan det ligga till grund för inlärningssituationer, samt som hjälpmedel 



   

 

4 

att förmedla information (Ruud, 1980). Musikterapi kan utföras av utbildade 
musikterapeuter, men då begreppet även förklaras vara olika varianter av musik som 
används för att på något sätt hjälpa en människa må bättre, kan det utföras av andra 
människor. I föreliggande examensarbete avses musikterapin utföras av vårdare som arbetar 
på särskilt boende där personer diagnostiserade med en demenssjukdom bor. Musikterapi 
avses även inkludera olika former av musik som exempelvis sång, instrument och att lyssna 
på musik genom olika ljudenheter. 

2.1.4 Äldre personer 

Definitionen av när någon anses vara en äldre person är enligt World Health Organisation 
(2002) från det att människan fyllt 65 år, vilket är en definition som tas i anspråk av flertalet 
industriländer runt om i världen. Emellertid när det gäller den äldre generationen omfattar 
det personer som är 60 år och äldre, vilket är någonting som Förenta Nationerna kommit 
fram till (World Health Organisation, 2002). Då begreppet äldre frekvent återkommer syftas 
då till personer som är över 65 år.  

2.1.5 Vårdare 

Begreppet vårdare används återkommande och innefattar personalen som utför 
omvårdnaden av personer med demenssjukdom på ett särskilt boende. Då merparten av 
studierna som presenteras för i resultatet använder olika benämningar för personerna som 
utför omvårdnaden, vilka innefattar vårdbiträden, undersköterskor samt sjuksköterskor, 
används begreppet “vårdare” som översättning. Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden 
som utförs i teamarbete (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017), vilket innefattar vårdbiträden 
och undersköterskor. Då sjuksköterskan innehar det yttersta omvårdnadsansvaret och 
omvårdnaden ofta utförs av vårdbiträden och undersköterskor, anses det relevant att 
inkludera. 

2.2 Sjuksköterskans ansvar 
Patientlagen (SFS 2014:821) innefattar att främja en patients integritet och att erhålla en 
omsorgsfull och säker vård till alla som är i behov av det. Respekt för varje människas 
individuella behov är en viktig aspekt i vårdandet där patientens värdighet, behov, säkerhet 
och kontinuitet i vården är centralt. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) står det 
beskrivet att målet med all hälso- och sjukvård är att alla människor ska ha samma 
förutsättningar till god vård och hälsa, vilket ska ges med god kvalité och patientsäkerhet. 
Vårdgaranti gällande planerad vård ska även ges alla som är i behov av att få en plats på 
någon typ av boende, vilket ska utföras inom en rimlig tid i det landsting patienten tillhör 
(HSL, SFS 2017:30). Samarbete ska ske mellan det landsting och kommun patienten bor i, 
där planering av en individuell plan ska utformas. Insatser som individen är i behov av ska 
tillgodoses av kommunen, så som behov av att bo i en lägenhet på särskilt boende då behovet 
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av vårdinsatser inte kan tillgodoses inom hemtjänsten. Planering för någon som är i behov 
ska utföras personcentrerat för att tillgodose patientens behov gällande vård och insatser, 
samt att främja goda levnadsförhållanden (Socialtjänstlag, SFS 2001:453). Sjuksköterskan 
har i sin profession ansvar att utföra omvårdnad som är etiskt försvarbart mot patienten som 
individ. Det gäller etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, sjukdomstillstånd, 
funktionsnedsättning, ålder och kön utifrån etiska koder som sjuksköterskan arbetar efter. 
Sjuksköterskan arbetar för en jämlik vård där visad hänsyn, medkänsla och trovärdighet 
gentemot patienten är en del av god omvårdnad, där en central del är att lindra lidande och 
främja hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan har ett personligt ansvar 
att besitta kompetens kring utförandet av god omvårdnad och arbeta utifrån påvisad evidens 
och vetenskap kring vårdande. Där är av vikt att i sjuksköterskeprofessionen hålla sig 
uppdaterad med ny forskning, riktlinjer och uppdatering av lagar, författningar samt 
styrdokument som innefattas i hälso- och sjukvården (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  

2.3 Tidigare forskning 
Ett urval av tidigare forskning gällande personer med demenssjukdom presenteras nedan. 
Olika återkommande forskningsområden påvisades i processen att söka efter tidigare 
forskning, vilka presenteras var för sig. 

2.3.1 Demenssjukdomens påverkan på människan 

Personer med demenssjukdom upplever sig ofta sakna något, och omsluts av en känsla av att 
inte känna sig som en hel människa på grund av svårigheter att sammanlänka sitt förflutna 
med nuet. Självidentiteten påverkas bevisligen inte av sjukdomen, utan snarare exempelvis 
den sociala förmågan samt tid- och rumsorientering. Det här missförstås ofta av vårdare och 
anhöriga som att personerna förlorat jaget och att självidentiteten förändrats. Det är av stor 
vikt att vårdare besitter den här kunskapen i omvårdnaden och bemöter personer med 
demenssjukdom som en människa vårdare träffar för första gången och vill lära känna, för 
att självidentiteten finns kvar bakom sjukdomen (Batra, Sullivan, Williams, & Geldmacher, 
2016). Verbal och fysisk agitation hos personer med demenssjukdom ses ofta som symtom på 
grund av att demenssjukdom är ett neurodegenerativt sjukdomstillstånd, och behandlas då i 
större utsträckning direkt med farmakologiska preparat före andra insatser i exempelvis 
miljön eller aktiviteter för att förändra beteendet. Det agiterade beteendet utlöses oftast i 
interaktion med vårdare. Det påvisas att vårdare med bland annat längre arbetslivserfarenhet 
och utbildning inom demenssjukdomar har en mer tillmötesgående attityd gentemot agiterat 
beteende hos personer med demenssjukdom. Vårdarna bedriver i större utsträckning en mer 
personcentrerad omvårdnad, vilken förklaras med att omvårdnaden utgår från individens 
egna resurser, behov samt begär och inte från personernas sjukdomsdiagnos (Burshnic, 
Douglas, & Barker, 2017). 
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2.3.2 Omgivningens betydelse 

En vårdavdelning på ett särskilt boende som har inretts med saker att se och röra vid bidrar 
till ökad kognitiv aktivitet och ökat psykiskt välbefinnande hos personer med 
demenssjukdom. En lugn, rofylld omgivning behöver för personer med demenssjukdom inte 
automatiskt innebära ett lugnare sinnestillstånd, utan miljön på avdelningen bör anpassas så 
att den passar boende med ökat behov av att hålla sig sysselsatta (Lee, Boltz, Lee, & Algase, 
2016). Personer med demenssjukdom förklarar en upplevd trygghet på särskilt boende när 
inredningen är bekant och står på rätt plats. Att flytta in på ett särskilt boende leder ofta till 
desorientering och en påfrestande känsla av att inte höra hemma någonstans. Att befinna sig 
i en obekant miljö med främmande människor skapar oro, förvirring och stress. Att 
upprätthålla sedan tidigare bekanta aktiviteter beskrivs av personerna som centralt för 
känslan av att känna sig som hemma. Vidare beskrivs hur upplevelsen av tillhörighet främjas 
genom att bli involverad i dagliga aktiviteter samt genom att bli accepterad och bekräftad 
som en hel människa, av vårdare likväl som andra boende (Førsund et al., 2018). 

 

2.3.3 Behandling av agitation med farmakologiska preparat 

Den vanligast förekommande farmakologiska behandlingen mot agitation inom omvårdnad 
av personer med demenssjukdom på särskilt boende är med antipsykotiska läkemedel. 
Biverkningarna av antipsykotiska läkemedel är noga studerade och innefattar förvirring, lågt 
blodtryck och påverkan på den del av nervsystemet som påverkar icke viljestyrda 
muskelrörelser. Preparaten är även starkt sederande och förknippas med ökad fallrisk samt 
andningssvårigheter hos äldre människor (Kerns, Winter, Winter, Kerns, & Etz, 2017). Andra 
biverkningar som förekommer vid administrering av antipsykotiska läkemedel till personer 
med demenssjukdom är ökad risk för stroke, hjärtsjukdomar, Parkinsons sjukdom samt ökad 
dödlighet. Det visas även på en mer progressiv utveckling av kognitiv svikt än hos personer 
med demenssjukdom som inte administrerades antipsykotiska läkemedel (Kleijer et al., 
2014). Trots det används antipsykotiska läkemedel mot agitation hos personer med 
demenssjukdom i stor utsträckning på särskilda boenden, där vårdare sällan ser några 
biverkningar utan endast den sederande verkan av preparatet. Det i sin tur gör att det blir 
mer problematiskt att nå ut om riskerna som administrering av antipsykotiska preparat 
innebär. Vårdare på särskilda boenden finner att agiterade symtom hos personer med 
demenssjukdom ofta blir dem övermäktiga, vilket leder till att preparaten används som en 
effektiv lösning (Kerns et al., 2017). Varför antipsykotiska läkemedel ges istället för att 
använda andra läkemedelsbehandlingar eller omvårdnadsåtgärder kan relateras till bristen 
på kunskap och evidens kring icke-farmakologiska behandlingsformer. Möjligtvis är även 
bristen på evidens kring antipsykotiska läkemedel som behandlingsform av agitation en 
bidragande faktor (Kleijer et al., 2014).  
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2.3.4 Fysisk aktivitet för bibehållna förmågor 

Demenssjukdom karaktäriseras av stegvis försämring av kognitiva funktioner såsom minne, 
impulskontroll och initiativförmåga. Fysiskt innebär sjukdomen en progressiv förtvining av 
muskelmassa, minskad rörelseförmåga, försämrad balans samt gångsvårigheter. Att låta 
personer med demenssjukdom självständigt diska, bädda sängen, utöva fysisk aktivitet 
genom exempelvis korta promenader ger flertalet gynnsamma resultat. Personernas rörelse- 
och balansförmåga förbättras, samt förmågan att gå längre sträckor. Det bidrar även till en 
förbättring i humöret samt kognitivt. Personer med svår demenssjukdom får en förbättrad 
gripförmåga i händerna, vilket har en stor betydelse för styrkan i överkroppen (Henskens, 
Nauta, van Eekeren, & Scherder, 2018). Angående fysisk förmåga har 85 procent av personer 
med demenssjukdom en ökad fallrisk på grund av rörelse- och balansproblematik. Genom 
träning bestående av styrkeövningar för överkroppen och balansövningar bidrar det till en 
förbättring i balans, en ökad muskelstyrka liksom en förbättring i humör gällande agitation 
och apati (Telenius, Engedal, & Bergland, 2015). Vidare visar fysisk aktivitet även god 
inverkan på vandringsbeteende, vilket är ett utbrett förekommande symtom hos personer 
med demenssjukdom (Traynor, Veerhuis, Johnson, Hazelton, & Gopalan, 2018). Personer 
med demenssjukdom har överlag en uppskattande inställning till fysiska övningar trots att 
träningen upplevs utmanande. Det förklaras av personer med demenssjukdom som ”jobbigt 
men roligt”, och att personerna uppskattar gemenskapen i att få göra någonting tillsammans 
med andra. Personer med demenssjukdom beskriver även att fysisk aktivitet bidrar till en 
ökad självkänsla och initiativtagande, samt en upplevelse av ökad självständighet. 
Personerna upplever sig dessutom inte vara lika beroende av vårdare i det dagliga livet tack 
vare fysisk aktivitet (Fromholt Olsen, Wiken Telenius, Engedal, & Bergland, 2015).  

2.4 Vårdteoretiskt perspektiv 
Det vårdteoretiska perspektivet utgår ifrån Erikssons (1990, 1991, 2014) vårdvetenskapliga 
begrepp vårdande och lidande. Musikterapi som vårdhandling är en form av omvårdnad 
som grundas i att lindra det mänskliga lidandet genom att se människan som en helhet samt 
bilda en vårdgemenskap. Det kan kopplas till Erikssons vårdvetenskapliga teori och 
begreppen vårdande och lidande. 

2.4.1 Vårdande 

Begreppet vårdande grundar sig i den caritativa vårdteorin vilken har sitt ursprung i 
människokärlek och barmhärtighet. Vårdyrkets fundament genom tiderna är att vilja hjälpa 
den lidande människan, och caritas som uttryck för människokärlek har format vårdandet 
under århundraden. Caritasperspektivet i vårdandet innebär att vilja göra sin plikt för den 
andre under ett otvunget ansvar (Eriksson, 1990). Vårdandet bekräftar den andres existens, 
och genom att ge samt ta emot kärlek får människan kraft att växa och utvecklas. Vårdandet 
bygger på tilltro till den enskilda människans växt och utveckling. Vårdandet är något 
naturligt hos människan och att med olika former av ansning, lekande och lärande skapas ett 
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tillstånd av tillit och tillfredställelse. Genom leken i vårdandet uttrycks den skapande kraft 
som alla människor bär inom sig, vilken bidrar till personlig utveckling (Eriksson, 2014). Det 
lekfulla lärandet beskrivs som att pröva sig fram, använda sin fantasi och öva tillsammans. 
Lära och ansa hör samman, och i det ansande lärandet ingår att som vårdare lyssna, finnas 
tillgänglig och ha omtanke. Även att växa tillsammans och uppmuntra till självaktivitet. 
Vårdgemenskapen ger kraft och meningsfullhet i vårdandet. Att gå in i en gemenskap innebär 
att skapa möjligheter för den andre, och en vårdgemenskap är helande för både patient och 
vårdare (Eriksson, 1990). Det är i relation till vårdare som patienten ska få utrymme att 
uttrycka upplevda problem, behov och begär där vårdrelationen bygger på ömsesidighet. 
Vårdare får aldrig forcera en relation utan den grundar sig i ett jämlikt respektfullt 
förhållningssätt hos både patient och vårdare (Eriksson, 2014). Den goda vården är den som i 
aktuell situation i ett helhetsperspektiv alltid skapar optimala möjligheter för patienten, 
gällande hänsynstagande till patientens historia, här och nu samt morgondag (Eriksson 
1990).  

2.4.2 Lidande 

Eriksson (1991) förklarar lidandet som en del av människans tillvaro och att uthärdligt 
lidande kan ingå i hälsan om det tar form av en kraftresurs i livet. Lidandet finns alltid som 
en substans hos människan, även om dess former kan variera. En gemensam nämnare för allt 
lidande är att människan på något sätt är avskuren från sin egen helhet. Lidandets varaform 
innebär att människan upplever olika grader av ångest i sitt varande. Människan söker efter 
en identitet och behöver förebilder att spegla sig mot, i form av tilltro till en annan människa 
samt det goda i världen som en grund till detta. Om en människa inte upplever tillit utan 
istället oro har personen svårt att finna sin varaform och blir allt mer osäker kring sin egen 
identitet. I och med att lidande kom in i världen så uppstod ett behov av vård och att lindra 
lidande har under alla tider utgjort kärnan i alla former av vård. I en människas livssituation 
är lidande och smärta ofta förenade och det kan vara svårt att definiera huruvida människan 
upplever smärta eller lider. En människa med smärta i kropp, själ och/eller ande kan uppleva 
lidande likväl som människan kan lida utan att känna smärta (Eriksson, 1991). Lidandet tär 
på värdigheten, och att lida innebär att inte vara hel och fullständig som människa. Att som 
människa uppleva att ingen ser och förstår individuella behov är att lida. För att lindra ett 
lidande krävs mod att möta alla typer av lidande förutsättningslöst samt möta den enskilde 
personens individuella lidande. Att lindra och möta lidande är en svår konst och en utav 
sjuksköterskans största utmaningar. Det innebär inte enbart att vara närvarande utan att 
sjuksköterskan hela tiden praktiserar, läser samt söker meningen i sitt eget liv och har en 
mognad till det egna lidandet. Den lidande människan behöver en person som vårdar henne, 
förstår henne och möter henne med värdighet (Eriksson, 1991). Humanistisk vård grundar 
sig på vördnad och respekt för den unika människan, och i det innefattar att våga möta den 
människa som lider och ge någonting av sig själv (Eriksson, 2014).  
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2.5 Problemformulering 
Det framkommer i tidigare forskning att personer med demenssjukdom stundtals på grund 
av sjukdomsrelaterade symtom ger uttryck för ett agiterat beteende, flertalet gånger i 
omvårdnadssituationer då interaktionen mellan personen och vårdare är som störst. Det 
förekommer att personer med demenssjukdom med ett agiterat beteende administreras 
antipsykotiska läkemedel för att lindra agitationen. Agitation ger uttryck för ett lidande hos 
personer med demenssjukdom, och leder genom bland annat kommunikationssvårigheter till 
ett hinder för vårdare att bedriva en god omvårdnad. Valt vårdteoretiskt perspektiv förklarar 
att lindra en människas upplevda lidande är fundamentalt för sjuksköterskans yrke, och att 
vården ska utgå från ett helhetsperspektiv där optimala möjligheter för personen som vårdas 
ska eftersträvas. Att skapa en god vårdgemenskap är grundläggande för att vårdandet ska 
utfalla meningsfullt. Med föreliggande examensarbete avses att skapa utökad kunskap kring 
musikterapi under omvårdnadsarbete på särskilt boende och huruvida det kan lindra ett 
agiterat beteende hos personer med demenssjukdom. Avsikten är att bidra till 
vårdvetenskapen med utökad kunskap om hur musikterapi används i omvårdnad och om 
musikterapi möjligtvis kan lindra ett agiterat beteende hos äldre personer med 
demenssjukdom.  

3 SYFTE 

Syftet är att undersöka om musikterapi under omvårdnadsarbete kan lindra ett agiterat 
beteende hos äldre personer med demenssjukdom på särskilt boende.  

4 METOD 

Då syftet är att undersöka ett fenomen kommer metoden att skrivas utifrån en allmän 
litteraturöversikt i enlighet med Friberg (2017), innefattande vetenskapliga artiklar av både 
kvalitativ och kvantitativ ansats. En allmän litteraturöversikt är en metod som passar när det 
avses att skapa en överblick av befintligt forskningsläge av ett specifikt område för att få en 
uppfattning om vad forskningen säger kring valt problemområde (Friberg, 2017). Därmed 
passar en allmän litteraturöversikt som metod då syftet avser att undersöka vilken kunskap 
som framkommer inom ett avgränsat område.  

I metodprocessen av en allmän litteraturstudie utförs arbetet utifrån olika steg i bestämd 
ordning (Friberg, 2017). De olika steg som ingår i metodprocessen kommer nedan att 
förklaras mer ingående, samt kopplas till det arbete som har utförs i enlighet med detta.  
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4.1 Datainsamling och urval 
Datainsamlingen delas in i olika delar där den första delen fokuserar på att skapa, identifiera 
och avgränsa det problemområde som ska studeras utefter en utarbetad problemformulering 
som vägledning för litteratursökning och analys. En allmän litteraturöversikt ska innefatta 
artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats. För att avgränsa till ett urval av studier tar 
man hjälp av sökord och avgränsningar för att exkludera irrelevanta studier (Friberg, 2017). 
Databaserna CINAHL Plus, MEDLINE samt PsychINFO användes i litteratursökningen 
utifrån vilka Polit och Beck (2017) beskrev som relevanta utifrån vald metod. Sökord, 
sökvägar samt avgränsningar utläses i en sökmatris (Bilaga A). Utifrån syftet utformades i 
avgränsningsarbetet sökorden till “communication”, “agitation”, “dementia”, “music 
therapy”, “nursing” “fascilities”, “singing”, “caregiver”, “dementia care” “long term care”, 
samt “well-being”. För sökningar i MEDLINE och PsychINFO användes avgränsningarna 
“abstract available”, publicerade år 2010–2018, "english language”, där CINAHL Plus även 
avgränsades med “peer reviewed”. Polit och Beck (2017) förklarar hur AND, OR och NOT är 
avgränsningsord som gemensamt förekommer i databaser för att inkludera eller exkludera 
sökresultat. Citationstecken på sökord kan användas för att precisera sökningen ytterligare 
(Polit & Beck, 2017). I samtliga sökningar användes avgränsningsordet AND. Publikationsår 
2010–2018 förklaras med att det eftersträvades aktuell forskning av området. “English 
language” innefattar en avgränsning till enbart artiklar publicerade på engelska, vilket 
preciserade sökningen. Exklusionskriterier för samtliga sökningar var om åldern på 
studiernas deltagare var under 65 år, om studien ägde rum i annan miljö än på ett särskilt 
boende samt om studien innefattade en annan neurospykiatrisk sjukdom är demenssjukdom. 
Sökningarna som genomfördes har innefattat studier från hela världen för att se om 
eventuella likheter eller skillnader finns mellan olika länder. Inklusionskriterier innefattade 
att studierna var publicerade i databaserna CINAHL Plus, MEDLINE eller PsychINFO samt 
erhöll en hög kvalité. Vidare var ett inklusionskriterie att deltagarna som studierna 
involverade diagnosticerats med en demenssjukdom, liksom att agitation och musikterapi 
innefattas i studierna.  
Datainsamlingen fortskrider med att anlägga ett så kallat helikopterperspektiv. Abstracts i 
involverade vårdvetenskapliga artiklar läses igenom noggrant för att få en första överblick av 
det berörda området gällande exempelvis dominerande metod eller mest representerade 
deltagargrupper samt vilka begränsningar sökorden bidrar till i träffarna. Antal vetenskapliga 
artiklar som i den här delen av processen valdes ut var totalt 24 stycken. Vidare utfördes en 
avgränsning av litteratursökning med noggrann dokumentation. Det för att läsaren ska förstå 
vägen fram till det slutgiltiga urvalet av artiklar i enlighet med Friberg (2017). Under 
avgränsningsarbetet valdes tre artiklar bort som inte kunde erhållas i fulltext, samt en artikel 
som visade sig vara en litteraturstudie.  

I enlighet med processen granskas fortsättningsvis samtliga kvarvarande 21 vetenskapliga 
artiklar noggrant och kritiskt enligt Fribergs (2017) förslag på granskningsfrågor av 
kvalitativa och kvantitativa artiklar. Det finns 14 frågor gällande kvalitativa artiklar och 12 
frågor gällande kvantitativa artiklar. Frågorna modifierades till “ja- eller nej”- frågor för att få 
konkreta svar på om studien höll måttet i varje enskild fråga. Ett poängsystem infördes där 
svar “ja” på en fråga gav ett poäng medan svar “nej” gav noll poäng, vilket betyder en 
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maxpoäng av 14 respektive 12 poäng. Beroende på hur många poäng en studie fick blev 
studien klassad som låg, medel eller hög. Kvalitativa artiklar klassades som “låg” kvalité om 
de hamnade under sex poäng, som “medel” om de fick mellan sju och nio poäng, och som 
“hög” kvalité om de fick mellan tio till fjorton poäng. Kvantitativa artiklar klassades under 
sex poäng som “låg”, mellan sju till åtta poäng som “medel”, och nio till tolv poäng som “hög” 
kvalité. För att säkerställa att endast artiklar med tillräckligt hög kvalité inkluderades i 
resultatet exkluderades samtliga artiklar med låga poäng utifrån granskningsfrågorna. 
Artiklar som graderas som “mellan” respektive “hög” inkluderades i resultatet. 
Kvalitetsgranskningsfrågor samt poängsystem presenteras i Bilaga B. Av de 21 artiklarna som 
kvalitetsgranskades var sex av kvalitativ ansats, 14 av kvantitativ ansats samt en utav mixad 
metod. Under kvalitetsgranskningen föll tre artiklar bort då för låga poäng tilldelades och 
ytterligare fem artiklar föll bort på grund av att vid granskning bevisades inte besvara syftet. 
Det visade sig att totalt 13 studier höll en tillräckligt hög evidens för att ligga till grund för att 
besvara syftet och bidra till resultatet. Av de 13 artiklar som valdes ut till resultatet var tre 
artiklar av kvalitativ ansats, nio av kvantitativ ansats, samt en artikel skriven med mixad 
metod. Fem artiklar bedömdes vara av kvalité “hög” och åtta artiklar av kvalité “medel", vilka 
presenteras i Bilaga C. 

4.2 Dataanalys och genomförande 
Vid en allmän litteraturöversikt ska studierna analyseras efter att ha blivit 
kvalitetsgranskade. Att analysera studier utförs enligt flertalet steg, där det första steget 
innebär att studierna upprepade gånger läses igenom för att bringa förståelse för studiens 
innehåll, sammanhang och helhet (Friberg, 2017). Under det första steget sammanfattades 
vardera studie i skrift för att säkerställa att all relevant data uppfattats rätt och 
dokumenterades för att även bidra till en översikt. Det kan enligt Friberg (2017) ses som 
validering av analysen. Följande steg i analysprocessen innebär att material från studierna 
dokumenteras i en översiktstabell. Det material som valts ut att ha med i tabellen baseras på 
syftet (Friberg, 2017). Författarna delade upp studierna och analyserade hälften var, för att 
sedan gemensamt gå igenom samtliga. Studiernas syfte, metod och resultat fördes inledande 
in i författarnas respektive tabell för att sedan sammanställas i en slutgiltig översiktstabell. 
Översiktstabellen brukades i syfte att erhålla en god översikt och bidrog även till en tydlig 
struktur i analysprocessen. Då kvalitativa och kvantitativa resultat presenteras på olika sätt 
innebär det att likheter och skillnader ser olika ut för ansatserna och inte går att jämföra 
exakt med varandra. Nästa steg innebär att identifiera likheter respektive skillnader i 
studiernas resultatdel. Kvalitativa studiers resultat presenteras i ord medan kvantitativa 
studier presenteras i siffror (Friberg, 2017). I kvantitativa artiklar refereras resultatet till ett 
P-värde. P- värdet anger sannolikheten att påstå att något är fel. Ju närmare nollhypotesen 
(0) desto mer reducerad risk att resultatet beror på slumpen, och en ökad sanningsgrad i 
resultatet. Ett P-värde som ofta används som riktlinje för statistisk signifikans i forskning är 
<0.05 (Billhult, 2017). Likheter och skillnader som valdes att fokusera på var hur studiernas 
syften var utformade och vad som inkluderades. Gällande studiernas metod sågs till vilken 
metoddesign artiklarna använt sig av och på vilket sätt musikterapin har undersökts för att få 



   

 

12 

fram ett resultat. Sedan presenteras likheter och skillnader gällande vilka länder studierna 
utförts i. Studiernas likheter och skillnader i resultatet fokuserade på att undersöka vilka 
inverkningar musikterapin visade sig ha på äldre personer med demenssjukdom. 
Det sista steget innefattar sorteringen som syftar på att dela in likheter respektive skillnader 
som framkommit i teman. Temana påvisar i sin tur en nyfunnen helhet av materialet, vilket 
är den slutgiltiga delen i analysprocessen (Friberg, 2017). Analysprocessens slutgiltiga del 
utmynnade i fyra teman som ansågs besvara syftet.  

4.3 Etiska överväganden 
Etiska åtaganden har gjorts genomgående gällande insamling och analys av vetenskapliga 
artiklar med hänsyn till lagar och riktlinjer utifrån CODEX (2017). Det var av stor vikt i 
urvalet att artiklarna fått tillstånd från en etisk kommitté eller där etiska överväganden gjorts 
noggrant, att alla artiklar som används redogörs för och att det både läggs fram resultat som 
stödjer eller inte stödjer den egna hypotesen. Att endast använda resultat som stödjer den 
egna studien anses oetiskt då egna åsikter blandas in istället för att hålla en opartisk syn på 
materialet som insamlas (Forsberg & Wengström, 2013). Etiska överväganden har tagits i 
beaktning för att undvika oredlighet i forskning, vilket innebär att avsiktligt förvränga 
forskningsprocessen genom felaktig användning av metodik, genom ohederlig inklusion eller 
exklusion av data samt genom bedräglig analys. Exempel på oredlighet i forskning är urval 
som stödjer den egna hypotesen, plagiering och att rapportera forskningsrön till allmänheten 
utan att ha genomgått forskningsetisk prövning (CODEX, 2017; Vetenskapsrådet, 2011). 
Artiklarna som söktes fram i CINAHL Plus avgränsades med “peer reviewed”. För att 
säkerställa forskningens kvalité sker granskning av vetenskapliga artiklar innan publicering 
enligt CODEX (2017) på flera nivåer. Granskningen genomförs av en forskningsetisk nämnd, 
redaktörer samt oberoende granskare; så kallade peer-reviewers (CODEX, 2017). I enlighet 
med riktlinjer för vårdvetenskapliga examensarbeten har texten genomgående refererats 
enligt Referensguide för APA (Karolinska Institutet, u.å). Det för att undvika misstolkningar 
och felaktig referenshantering. 

5 RESULTAT 

Inledande i resultatet kommer likheter och skillnader som upptäcktes under analysen mellan 
studierna i syfte, metod, geografisk kontext, och resultat att presenteras. Därefter presenteras 
funna fyra temana som besvarar syftet, vilka är ett lugnare tillstånd, förbättrad 
kommunikation, förutsättningar för god omvårdnad samt kortvarig respektive långvarig 
effekt.  
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5.1 Likheter och skillnader i syfte 
Gemensamma likheter i syftet hos samtliga studier är att alla har intentionen att undersöka 
eventuella inverkningar av olika former musikterapi hos äldre personer med demenssjukdom 
(Chang, Huang, Lin, & Lin, 2010; Ho et al., 2011; Marmstål Hammar, Emami, Engström, & 
Götell, 2011a; Marmstål Hammar., Emami, Engström, & Götell, 2010b; Marmstål Hammar, 
Emami, Götell, & Engstöm, 2011c; McDermott, Orrell, & Ridder, 2014; Raglio et al., 2015; 
Ray & Mittelman, 2017; Ridder, Stige, Qvale, & Gold, 2013; Sánchez et al., 2016; Sung, Lee, 
Li, & Watson, 2011; Särkämö et al., 2013; Vink et al., 2012). Likheter i syfte påträffades i två 
kvalitativa artiklar (Marmstål Hammar et al., 2011a; Marmstål Hammar et al., 2010b) vilkas 
avsikt var att beskriva hur omvårdnadssituationer mellan vårdare och äldre personer med 
demenssjukdom skiljer sig åt med respektive utan musikterapi. En likhet hos en kvalitativ 
artikel och en artikel med mixad metod var avseendet att beskriva vårdares upplevelse av 
musikterapins inverkan hos äldre personer med demenssjukdom (Marmstål Hammar et al., 
2010a.; McDermott et al., 2014). En kvalitativ artikel skiljde sig delvis från resterande 
kvalitativa artiklar då syftet istället var att skapa en insikt för vilken mening musiken har för 
livet hos äldre personer med demenssjukdom (McDermott et al., 2014). Gemensamt för syfte 
i samtliga kvantitativa studier var intentionen att med hjälp av musikterapi undersöka vad 
som kan bidras med till äldre personer med demenssjukdom (Chang et al., 2010; Ho et al., 
2011; Raglio et al., 2013; Ray & Mittelman, 2017; Ridder et al., 2013; Sánchez et al., 2016; 
Sung et al., 2011; Särkämö et al., 2013; Vink et al., 2012). Hos sju av nio kvantitativa studier 
framkom likheter i att undersöka hur ett agiterat beteende hos äldre personer med 
demenssjukdom möjligtvis kan påverkas med hjälp av musikterapi (Chang et al., 2010; Ho et 
al., 2011; Ray & Mittelman, 2017; Ridder et al., 2013; Sánchez et al., 2016; Sung et al., 2011; 
Vink et al., 2012).  

Resterande två kvantitativa studier avsåg i syfte att se till en mer övergripande inverkan av 
musikterapi hos äldre personer med demenssjukdom (Särkämö et al., 2013) och inverkan av 
musikterapi alternativt lyssnande på musik på psykosociala symtom vid demenssjukdom 
(Raglio et al., 2015). Två av artiklarna skilde sig åt mot resterande genom att förtydliga en 
inriktning på personer med medelsvår och svår demenssjukdom (Ray & Mittelman, 2017; 
Ridder et al., 2013) medan en artikel i syftet menade på att endast jämföra inverkan av 
musikterapi hos personer med svår demenssjukdom (Sánchez et al., 2016). En skillnad var 
att två av studierna inte angav i syftet att avsikten var att utföra studierna på ett särskilt 
boende, vilket resterande kvantitativa studier valde att förtydliga (Särkämö et al., 2016; Vink 
et al., 2012). En likhet två studier delade var att förklara att personerna utöver att ha en 
demenssjukdom även var äldre (Chang et al., 2010; Sung et al., 2011), medan resterande 
kvantitativa samt kvalitativa artiklar inte nämner något om ålder i syftet (Ho et al., 2011; 
Marmstål Hammar et al., 2011a; Marmstål Hammar et al., 2010b; Marmstål Hammar et al., 
2011c; McDermott et al., 2014; Raglio et al., 2015; Ray & Mittelman, 2017; Ridder et al., 
2013; Sánchez et al., 2016; Särkämö et al., 2013; Vink et al., 2012).  
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5.2 Likheter och skillnader i metod 
Av studierna var tre av kvalitativ ansats (Marmstål Hammar et al., 2011a; Marmstål Hammar 
et al., 2010b; McDermott et al., 2014), nio av kvantitativ ansats (Chang et al., 2010; Ho et al., 
2011; Raglio et al., 2013; Ray, & Mittelman, 2017; Ridder et al., 2013; Sánchez et al., 2016; 
Sung et al., 2011; Särkämö et al., 2013; Vink et al., 2012) samt en studie av mixad metod 
(Marmstål Hammar et al., 2010c). En kvalitativ studie använde sig av videoinspelningar i 
metoden, från vilka det under morgonarbetet utfördes en jämförelse av omvårdnad med 
respektive utan musikterapi (Marmstål Hammar, 2011a). Så även studien med mixad metod, 
men studien använde sig även av en kvantitativ metod för att uträkna inverkan av 
musikterapi på kommunikation mellan vårdare och äldre personer med demenssjukdom. 
Dessutom eventuella skillnader i vilken inställning äldre personer med demenssjukdom har 
till omvårdnad med respektive utan musikterapi (Marmstål Hammar et al., 2010c). Två av 
kvalitativa studier skiljde sig åt med en metod av semistrukturerade intervjuer med vårdare 
av äldre personer med demenssjukdom (Marmstål Hammar et al., 2010b; McDermott et al., 
2014). En utav studierna använde sig även utav separata intervjuer med anhöriga till 
deltagarna (McDermott et al., 2014).  

Av kvantitativa studier skilde sig fem studier åt från resterande med olika metoddesigner. En 
studie använde sig av en kvasi-experimentell metoddesign (Chang et al., 2010), en annan 
skiljde sig med att utföra en korsstudie (Ridder et al., 2013). En tredje studie var av 
experimentell design (Sung et al., 2011). Den fjärde studien använde sig av en explorativ 
design (Ray & Mittelman, 2017) och den sista var en experimentell kontrollstudie (Ho et al., 
2011). Resterande fyra artiklar hade som metoddesign att utföra en randomiserad 
kontrollstudie (Raglio et al., 2015; Ridder et al., 2013; Sánchez et al., 2016; Särkämö et al., 
2013; Vink et al., 2012) där två studier utgick från att jämföra effekterna av musikterapi 
gentemot effekterna av en annan aktivitet (Sánchez et al., 2106; Vink et al., 2012). Båda 
studierna hade slumpmässigt delat in deltagarna i två jämnstora grupper, en grupp med 
musikterapi och en med annan aktivitet. Sánchez et al. (2016) gjorde jämförelsen i inverkan 
av musikterapi gentemot inverkan av hur deltagarna fick vara ensamma i ett rum med saker 
att aktivera sig med i lugn och ro, så kallad “multisensory stimulation environment". Vink et 
al. (2012) jämförde inverkan hos äldre personer med demenssjukdom mellan musikterapi 
och fritidsaktiviteter som målning och bakning. Vad tre studier gemensamt delade för likhet 
var att använda sig av olika grupper i forskningen (Raglio et al., 2015; Ridder et al., 2013; 
Sung et al., 2011). Två av studierna använde sig av två deltagargrupper där en grupp fick 
musikterapi och en grupp fick ordinär omvårdnad (Ridder et al., 2013; Sung et al., 2011). Den 
tredje studien använde sig av totalt tre grupper, som innefattade en grupp som fick 
musikterapi, en grupp som fick lyssna på musik och en grupp som fick ordinär omvårdnad 
(Raglio et al., 2015). Valet att ha olika grupper var att se på om olika grupper med olika 
vårdformer möjligtvis gav olika inverkan hos deltagarna. Några andra studier skiljde sig med 
att istället använda sig av endast en deltagargrupp att observera (Chang et al., 2010; Ho et al., 
2011; Ray & Mittelman, 2017). Sinsemellan skildes artiklarna åt i hur metoden utfördes. En 
studie delade upp deltagarna i två delar som båda fick musik uppspelat i en timme under 
lunchtid i en fyra veckors period, och i en fyra veckors period inte fick någon musik 
uppspelad. Två olika delar av gruppen fick börja med varsin vårdform där forskarna sedan 
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jämförde om det visade på någon skillnad med att antingen få börja med musik spelandes 
under måltiden eller tvärtom (Chang et al., 2010). I en studie som också handlade om att se 
till hur musik under måltider möjligtvis reducerar agitation spelades musik för deltagarna av 
studien under två måltider per dag i en timmes tid vid respektive måltid (Ho et al., 2011). Att 
implementera musiksessioner tre gånger i veckan under en två veckors-period användes som 
metod av Ray och Mittelman (2017). Det avsågs att undersöka om musiksessionerna 
möjligtvis lindrade ett agiterat beteende och/eller depressiva symtom hos äldre personer med 
demenssjukdom som deltog i studien. I musiksessionerna deltog mellan fyra till sex personer 
där det genomfördes försök till att reducera ett agiterat beteende med hjälp av olika former 
musik så som exempelvis sång. En studie skilde sig från samtliga andra studier med deltagare 
som inte innefattade äldre personer med demenssjukdom, utan vårdare till äldre personer 
med demenssjukdom. Metoden innefattade att vårdare implementerade musikterapi i form 
av sång eller inspelad musik att lyssna till i omvårdanden. Det med syfte att undersöka om 
det möjligtvis gav en gynnsam inverkan på humöret hos äldre personer med 
demenssjukdom, samt undersöka en möjlig gynnsam inverkan på ömsesidig kommunikation 
(Särkämö et al., 2013). 

Av samtliga 13 artiklar som inkluderas är studierna utförda i totalt åtta olika länder. Både 
inom Europa (Marmstål Hammar et al., 2011a; Marmstål Hammar et al., 2010b; Marmstål 
Hammar et al., 2011c; McDermott et al., 2014; Raglio et al., 2015; Ridder et al., 2013; 
Sánchez et al., 2016; Särkämö et al., 2013; Vink et al., 2012) och utanför Europa (Chang et al., 
2010; Ho et al., 2011; Ray & Mittelman., 2017; Sung et al., 2011). Tre stycken av studierna 
hade likheten att vara utförda i Sverige (Marmstål Hammar et al., 2011a; Marmstål Hammar 
et al., 2010b; Marmstål Hammar et al., 2011c) och tre andra att vara utförda i Taiwan (Chang 
et al., 2010; Ho et al., 2011; Sung et al., 2011). En översikt av länder studierna är utförda i kan 
ses i Tabell 1.  

Tabell 1. Lista över länder studierna har utförts i, samt antal studier från respektive land. 

Ursprungsländer för involverade studier 

Danmark och Norge 1 Storbritannien  1 

Finland 1 Sverige 3 

Italien 1 Taiwan 3 

Nederländerna 1 USA 1 

Spanien 1 
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5.3 Likheter och skillnader i resultat 
Utifrån syftet har teman identifierats i de analyserade artiklarnas resultat. Likheter och 
skillnader i studiernas resultatdel kommer nedan att presenteras under de olika temana, 
vilka kan ses i en överblick i Figur 1. 

 

Figur 1. Teman vilka är resultat av analysprocessen. 

5.3.1 Att känna lugn 

Flera studier påvisade i resultatet att agitation och andra oroliga, ångestfyllda symtom som är 
vanliga vid demenssjukdom lindrades med hjälp av musikterapi (Chang et al., 2010; Ho et 
al., 2011; Marmstål Hammar et al., 2010a; Marmstål Hammar et al., 2011b; Marmstål 
Hammar et al., 2010c; McDermott et al., 2015; Raglio et al., 2015; Ridder et al., 2013; 
Sánchez et al., 2016; Vink et al., 2012;). Vårdare förklarade i studier hur äldre personer med 
demenssjukdom ofta blir både verbalt och fysiskt aggressiva i omvårdnadssituationer, och att 
beteendet ofta startade vid tvättning av kroppen och eskalerade därefter (Marmstål Hammar 
et al., 2010a; Marmstål Hammar 2010b). När musikterapi implementerades i omvårdnaden 
beskrevs äldre personer med demenssjukdom av vårdare bli lugnare och uttrycka glädje 
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genom att skratta och sjunga med (Marmstål Hammar et al., 2010a; Marmstål Hammar et 
al., 2010b). 

Vårdare identifierade hur nivåer av agitation hos äldre personer med demenssjukdom 
minskade vid sång och lyssnande på musik, vilket var fördelaktigt både för äldre personer 
med demenssjukdom och andra runtomkring dem (McDermott et al., 2015).  
I omvårdnadssituationer där musikterapi implementerades minskade agitation hos äldre 
personer med demenssjukdom från 25 gånger av 40 till 14 gånger av 40 (p = 0.078) 
(Marmstål Hammar et al., 2010c). Med musikterapi implementerat i vården av äldre 
personer med demenssjukdom visar det tydligt på en lindring av agiterat beteende (p = 
0.027) jämfört vid ordinär omvårdnad då agitation istället ökade något (Ridder et al., 2013). 
Individuella musikterapisessioner har även en god inverkan på lindring av agitation (p = 
0.031), samt även på ångest (p = 0.021) påvisades en dämpande inverkan (Sánchez et al., 
2016). Med musik spelandes under måltider visades ett lugnare tillstånd hos äldre personer 
med demenssjukdom där agiterat beteende sjönk märkvärt (p = 0.001). Olika agiterade 
uttryck studerades gällande verbal respektive fysisk aggressivitet (Ho et al., 2011). När musik 
spelades under lunchtid visades lindra beteenden som fysisk och verbal aggressivitet (p = 
0.04) och ledde till ett lugnare tillstånd hos deltagarna (Chang et al., 2010). Musik visade sig 
emellertid inte ha någon skillnad i inverkan på agitation i jämförelse med stimulans under 
andra aktiviteter på särskilt boende av äldre personer med demenssjukdom (p = 0.565) enligt 
Vink et al. (2012) och (p = 0.065) enligt Sánchez et al. (2016). Att låta personer med 
medelsvår och svår demenssjukdom lyssna på musik individuellt genom hörlurar i omgångar 
har även visat på lugnande respons då symtom vanliga vid demenssjukdom visade sig mindre 
frekvent återkommande vid användande av metoden. En grupp i studien bestod av deltagare 
som fick lyssna individuellt på musik, medan en annan grupp fick musikterapi där sång och 
instrument användes för att se huruvida det kunde ge gynnsam respons eller inte hos 
deltagarna. Resultatet av detta visar på en ännu tydligare förbättring än gruppen där 
personerna individuellt fick lyssna på musik genom hörlurar även om båda metoderna gav 
inverkan (Raglio et al., 2015).  

5.3.2 Förbättrad kommunikation  

Det framkom flertalet gånger hur musiken i samband med omvårdnad bidrog till en 
tillmötesgående inställning till att kommunicera och förbättrade förmågan att uttrycka sig 
hos äldre personer med demenssjukdom. I jämförelse med “vanliga” omvårdnadssituationer 
där vårdare enbart kommunicerade verbalt med frågor och direktiv påvisades märkbara 
förbättringar när vårdare sjöng under omvårdnadsarbetet. Vårdare beskrev hur äldre 
personer med demenssjukdom vid sång under omvårdnadsarbete höll mer ögonkontakt och 
uppfattades mer närvarande. Personerna beskrevs förstå instruktioner bättre och svarade 
mer adekvat på tilltal (Marmstål Hammar et al., 2010b; Marmstål Hammar et al., 2011a, 
McDermott et al., 2014). En av personerna började prata i meningar, vilket personen inte 
hade gjort sedan lång tid tillbaka (Marmstål Hammar et al., 2010b). 
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När musikterapi gavs i omgångar under sessioner gick en person med demenssjukdom över 
tid från att vara reserverad under den första sessionen till att öppna upp sig och 
kommunicera alltmer för varje gång. Personens humör förbättrades även under studiens 
gång, inte endast under sessionerna utan även under resterande tid (Ridder et al., 2013). 
Vårdare på särskilt boende för äldre personer med demenssjukdom förklarade hur genom att 
använda sig av musikterapi i olika former som exempelvis att lyssna på musik tillsammans 
eller utföra olika aktiviteter med musik hade lättare att interagera med personerna. Det 
visade sig öka möjligheten för god kommunikation genom förbättrade 
interaktionsmöjligheter, samt då äldre personer med demenssjukdom visade sig använda 
verbala uttryck mer än då musikterapi inte användes (Särkämö et al., 2013). Liknande 
resultat visade även en annan studie på, där användandet av musikterapi bidrog till ett 
förbättrat mående hos äldre personer med demenssjukdom. Två grupper användes där ena 
fick lyssna på musik individuellt genom hörlurar och en där sång och/eller med användning 
av olika instrument användes. Båda metoderna visade på god inverkan men metoden där 
sång och/eller instrument användes gav ett utökat resultat, vilket relateras till att personerna 
fick mer interaktion med vårdare än i gruppen där personerna lyssnade på musik genom 
hörlurar (Raglio et al., 2015). Interventioner med musikterapi visade sig bidra till förbättrade 
kommunikativa uttryck hos äldre personer med demenssjukdom, både i verbala och icke-
verbala former med hjälp av exempelvis instrument och sång (Ray & Mittelman, 2017).  

5.3.3 Kortvarig respektive långvarig effekt av musikterapi 

Det visade sig i flera studiers resultat att genom att använda sig av musikterapi för äldre 
personer med demenssjukdom i syfte att se effekten på agitation eller andra oroliga 
beteenden att det inte bara hade en korttidsverkande effekt utan även en kvardröjande effekt 
(Chang et al., 2010; Ho et al., 2011; McDermott et al., 2015; Ray & Mittelman., 2017; Vink et 
al., 2012). Det visade sig i även att musikterapi kunde ge olika lång effekt beroende på vilken 
typ av musikterapi som gavs äldre personer med demenssjukdom. Sång visade sig generellt 
ge en fördröjd effekt medan musikalinterventioner inte påvisade någon fördröjd effekt 
(Särskämö et al., 2013). I en studie där observationer av beteendet hos äldre personer med 
demenssjukdom fram till två veckor efter avslutad användning av musik under måltider 
visade det sig att personerna fortfarande påvisade ett sänkt agitationsbeteende (p = <0.008) 
(Ho et al., 2011). I en annan studie visade resultatet på att i direkt samband med att 
musikprogrammet utfördes hade det en direkt verkande effekt (p = 0.02). Det påvisades även 
att effekt kunde ses en vecka efter musikprogrammets avslut (p = 0.03) (Chang et al., 2010). 
Vårdare förklarade hur musikterapins inverkan på äldre personer med demenssjukdom 
bidrog till att utförandet av omvårdnad under måltiderna underlättades (Chang et al., 2010; 
Ho et al., 2011). I en studie visade det sig att direkt i samband med musikterapi sjönk 
förekomsten av agiterat beteende. Emellertid visades vid observationen av agitation upp till 
fyra timmar efter musikterapin avslutats inte på någon specifik skillnad i huruvida 
musikterapin gav en långvarig effekt på det agiterade beteendet (Vink et al., 2012). Detta 
framkom även i en studie där vårdare beskrev en omedelbar effekt i förbättrad 
kommunikation och ökad social interaktion hos äldre personer med demenssjukdom under 
stunderna med musik, men menade att sinnestillståndet omgående återgick till att vara 
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detsamma som tidigare när stunderna med musik var över (McDermott et al., 2015). I direkt 
samband med att musikterapin givits sjönk markant det agiterade beteendet hos äldre 
personer med demenssjukdom (p = <0.05) visade Ray och Mittelman (2017) på. Det 
påvisades även att det agiterade beteendet fortfarande efter två veckors observation efter 
avslutat implementering av musikterapi hade lägre förekomst av agitation än vid studiens 
start (p = 0.018). Skillnaden i förekomst av agitation mellan det att musikterapin precis givits 
och två veckor senare visade inte på någon större skillnad tidpunkterna emellan (p = >0.05) 
(Ray & Mittelman, 2017).  

5.3.4 Ökade förutsättningar att bedriva god omvårdnad  

Det vanligaste förekommande problemet i omvårdnadssituationer förföll sig vara att äldre 
personer med demenssjukdom reagerade med motsättningar och en ovilja att samarbeta med 
vårdare. Under musikterapi visade sig äldre personer med demenssjukdom av vårdare vara 
mer aktiva och engagerade i omvårdnadssituationerna, av att i större utsträckning ta initiativ 
till exempelvis påklädning utan instruktioner vilket gav en förutsättning att utföra god 
omvårdnad av personerna (Marmstål Hammar et al., 2011a, Marmstål Hammar et al., 
2011b). En studie menade emellertid att resistens var det minst visade symtomet under 
omvårdnaden, utan att skrik var det mest förekommande. Samtliga symtom lindrades med 
musikterapi i omvårdnadssituationerna (Marmstål Hammar et al., 2010c). Genom att spela 
musik under lunchtid för äldre personer med demenssjukdom, vilket hade en lindrande 
inverkan på agiterat beteende, underlättades förutsättningarna att bedriva god omvårdnad i 
samband med måltid för vårdare (Ho et al., 2011; Chang et al., 2010). Interventioner där 
deltagarna delats in i två grupper, där ena fick musikterapi och den andra ordinär 
omvårdnad att musikterapi för äldre personer med demenssjukdom visade sig lindra 
agitation hos personerna. Vilket till skillnad mot vad ordinär omvårdnad visade där ingen 
musikterapi gavs, där personerna hade en betydligt högre påvisad ångest. Resultatet kan 
användas av vårdare av äldre personer med demenssjukdom för att lindra agitation och 
andra symtom vanliga vid demenssjukdom (Sung et al., 2011). På särskilda boenden för äldre 
personer med demenssjukdom förklaras att personerna ofta påvisar agitation i 
vårdsituationer genom att motsätta sig vård som vårdaren har som intention att utföra. 
Genom att använda sång, musik och rörelser till musik gav det en lindrande inverkan på 
agiterade beteenden hos äldre personer med demenssjukdom, vilket kan leda till förbättrade 
förutsättningar att bedriva ett bra omvårdnadsarbete (Ray & Mittelman, 2017). När äldre 
personer med demenssjukdom ges den vård de normalt får är agitation ett vanligt 
förekommande beteende som personerna påvisar. Genom att jämföra hur personerna beter 
sig gällande agitation menade studien på att de två olika grupperna man såg till visade olika 
resultat. Med vanlig vård visade inte personerna få ett stabilare känslotillstånd, så som 
agitation, men vad som kan bidra till att vårdsituationerna underlättar (Ridder et al., 2013).  
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6 DISKUSSION 

Syftet var att undersöka om musikterapi under omvårdnadsarbete kan lindra ett agiterat 
beteende hos äldre personer med demenssjukdom på särskilt boende. Resultatet visade att 
musikterapi i olika former kan lindra ett agiterat beteende, och att användning av 
musikterapi i vården av äldre personer med demenssjukdom dessutom bidrog till att 
kommunikationsförmågan förbättrades. Vad diskussionsdelen vidare kommer att innefatta 
är en resultatdiskussion, metoddiskussion och avslutningsvis förs en etikdiskussion kring 
forskningsetiska synpunkter och reflektioner. 

6.1 Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras resultatet av de likheter och skillnader i artiklarna som presenterades 
under resultatdelen. De presenteras var för sig gällande diskussion kring artiklarnas syften, 
metod och slutligen resultat. Gällande struktur i diskussionen kring artiklarnas resultat delas 
identifierade teman upp i olika stycken utifrån den ordning de angavs i resultatdelen. Där 
diskuteras temana var för sig mot tidigare forskning och utifrån valt vårdvetenskapligt 
perspektiv, för att avslutningsvis diskutera hur resultatet kan tillämpas i praktiken. 

6.1.1 Diskussion om artiklarnas syften 

En likhet gällande syften som samtliga artiklar delade var att se om musikterapi i olika 
former möjligen bidrar till olika inverkan på äldre personer med demenssjukdom. Då syftet 
var att undersöka om musikterapi kan lindra ett agiterat beteende under 
omvårdnadssituationer hos äldre personer med demenssjukdom på särskilt boende ansågs 
det högst relevant att samtliga artiklar som användes i resultatet avsåg att undersöka 
musikterapins inverkan av olika slag. Även om samtliga artiklars syften tydligt lyfte 
musikterapins betydelse så var det ändå en blandning av vad artiklarna vidare avsåg att 
undersöka. Exempelvis mot vilken eller vilka målgrupper som studierna riktades, under vilka 
omständigheter, när på dygnet samt om ett specifikt beteende avsågs att studeras. En del 
artiklar specificerade sig i syftet med att förklara att medelsvår och svår demenssjukdom 
innefattade grupperna som var med i respektive studie. Endast två studier förklarade i syftet 
att åldersgruppen äldre avsågs undersökas vilket sågs som en styrka hos artiklarna då en del i 
syftet menar på att se till äldre personer med demenssjukdom. En generell svaghet hos 
majoriteten av artiklarna var att i syftet inte mena på att studierna ska utföras under 
omvårdnadssituationer. Vad som uppdagades under artikelsökningen var att väldigt få lyfte 
omvårdnadsaspekten i syftet. De kvalitativa studierna lyfte avsikten att undersöka 
musikterapins inverkan under omvårdnad vilket var en styrka, medan endast en kvantitativ 
studie lyfte omvårdnad i syftet vilket är en svaghet hos samtliga andra kvantitativa studier. 
Varför det anses vara en svaghet hos samtliga andra studier är för att en del av 
examensarbetets syfte menar på att undersöka musikterapins inverkan under 
omvårdnadsarbete, vilket bidrar till att det är en viktig aspekt som studierna bör utgå från. 
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Artiklarna valdes likväl att inkluderas relaterat till att musikterapi möjligen påverkar 
omvårdnadsarbetet positivt i samband med ett lindrat agiterat beteende, samt har möjlighet 
att implementeras i omvårdnaden. 

6.1.2 Diskussion om artiklarnas metod 

Gällande kvalitativa studier hade två av tre likheten att de utförde studien genom att använda 
sig av semistrukturerade intervjuer. Att använda sig av semistrukturerade intervjuer innebär 
att forskaren utgår från en lista med ämnen att beröra istället för att ställa ledande frågor, 
vilket är en lämplig metod att använda sig av i en kvalitativ studie (Polit & Beck, 2017). I en 
studie valdes att intervjua vårdare till äldre personer med demenssjukdom. Genom att 
intervjua vårdare som sedan tidigare är vana vid och känner personerna, kan eventuella 
förändringar i det som avsågs undersökas med tydlighet ses relaterat till att vårdarna kan 
identifiera skillnader. Studierna som använde sig av semistrukturerade intervjuer avsåg att 
intervjua vårdare för att se till hur omvårdnadsarbetet kan påverkas med hjälp av 
musikterapi. Den tredje kvalitativa studien använde sig i metoden av videoinspelningar, så 
även en studie med mixad metod. Det avsågs i metoden av den kvantitativa studien 
undersöka påverkan av musikterapi på kommunikation mellan äldre personer med 
demenssjukdom och vårdare. Kommunikation var ett område ett fåtal studier förklarade i sin 
metod att undersöka, men som bidrog till en intressant aspekt av vad lindrad agitation 
eventuellt kan leda till. Studierna ansågs ha lämpliga metoder för vad respektive studie avsåg 
att undersöka, samt för att komma fram till ett relevant resultat utifrån respektive syften. 
Majoriteten av artiklarna förklarar i metoden hur musikterapin ska komma att tillämpas 
under studiens gång i vårdandet av äldre personer med demenssjukdom.  
En randomiserad kontrollstudie förklaras av Polit och Beck (2017) som ett experimentellt test 
av en intervention med slumpmässigt urval av deltagare i olika grupper. Fem av kvantitativa 
studier i resultatet skilde sig från resterande fyra med att använda sig av denna metod. Polit 
och Beck (2017) menar även om att undersöka hypoteser inte anses vetenskapligt godkänt så 
ger resultatet av en randomiserad kontrollstudie som metod det mest övertygande beviset i 
hur en variabel i studien inverkar på den andra (Polit & Beck, 2017). Valet att undersöka 
grupper med olika implementerade vårdformer var för att jämföra hur förekomsten av 
agitation eventuellt påverkas olika. Genom att jämföra resultat av olika former av omvårdnad 
ger det möjligtvis ett resultat där det kan påvisas hur en form av omvårdnad ger bättre 
inverkan än resterande. En styrka hos studierna som använde en grupp som får ordinär 
omvårdnad och en som får musikterapi är att det i resultatet kan visa på en tydlig skillnad i 
grupperna, vilket kan styrka musikterapins inverkan. Det behöver emellertid inte innebära 
en svaghet hos studier som endast undersöker grupper som får musikterapi. Det relaterat till 
att studierna då jämför resultatet över tid, vad som påvisades i början av studien samt hur 
det eventuellt förändras under tiden studien fortskred.  

En kvantitativ artikel använde en kvasi-experimentell metoddesign, en använde metoden 
korsstudie, en var av experimentell metoddesign samt slutligen en av explorativ 
metoddesign. Enligt Polit och Beck (2017) innebär en kvasi-experimentell metoddesign att 
gruppen av deltagare i en intervention inte är slumpmässigt utvalda. En korsstudie är utav en 
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experimentell design där en grupp slumpmässigt utsätts för en eller flera behandlingar. 
Experimentell metoddesign används i randomiserade kontrollstudier, och innebär att 
forskaren styr den beroende variabeln genom att slumpmässigt dela in deltagare i olika 
behandlingsförhållanden. Explorativ metoddesign är en mixad metod-studie där kvalitativa 
data insamlas i den första fasen och kvantitativa data i den andra fasen (Polit & Beck, 2017). 
Dessa fyra metoder var lämpligt utvalda utifrån respektive studies syfte. En styrka med att 
det är ett brett urval av metoder är att det kan spegla hur studierna är utförda på olika sätt, 
vilket leder till att olika synvinklar kan uppdagas under resultatet. Att i kvantitativa studier 
innefatta inklusions- och exklusionskriterier förklarar Friberg (2017) är en aspekt som bör 
inkluderas genom att det bidrar till en högre kvalité. I artiklarnas metoder visade det sig att 
majoriteten av artiklar förklarade vilka inklusionskriterier som behövde uppfyllas av äldre 
personer med demenssjukdom för att ha möjlighet att delta i studien, vilket ansågs stärka 
studiernas resultat. Inklusionskriterier som var återkommande i valda artiklar var att 
personerna som deltog hade en demenssjukdom, där det även i många fall förklarades att 
demenssjukdomen även var av medelsvår eller svår karaktär. Andra vanliga 
inklusionskriterier var att personerna var äldre, inte hade hörselskador samt att påvisa ett 
beteende med symtom som agitation, oro, aggression och ångest. En svaghet var att en klar 
majoritet av studierna inte nämnde något om exklusionskriterier. Att inte förklara tydliga 
exklusionskriterier i metoden ger eventuellt rum för att exempelvis personer blir godkända 
som deltagare fastän personerna annars inte hade haft möjlighet att bli det.  

Det inkluderades studier med ursprung från hela världen, då intresse fanns om studierna 
eventuellt skiljde sig åt mellan olika länder samt utifrån att demenssjukdomar förekommer 
världen över. Det ansågs relevant att inkludera studier utförda i olika länder för att se 
huruvida musikterapi möjligtvis visar sig användas på olika sätt länder emellan. En viktig 
aspekt att se till angående att välja att inkludera studier utförda i andra länder är att 
säkerställa att de kan överföras till sjukvårdssystemet i Sverige (Henricson, 2017). Varje 
studie granskades med den geografiska aspekten i åtanke för att undvika att studier som inte 
var överförbara till det svenska sjukvårdssystemet inkluderades. Under artikelsökningen 
uppmärksammades att Taiwan utfört ett flertal studier gällande musikterapins inverkan på 
demenssjukdom i omvårdnad, varav tre av artiklarna som påträffades valdes under 
urvalsprocessen att inkluderas. Emellertid framkom det att inga geografiska skillnader 
påverkade resultatet.  

6.1.3 Diskussion om artiklarnas resultat 

I resultatet framkom det att musikterapi innefattande olika former av musik individuellt 
respektive i grupp lindrade ett agiterat beteende hos äldre personer med demenssjukdom. I 
omvårdnadssituationer där vårdare sjöng för äldre personer med demenssjukdom sågs en 
markant förbättring i humör och istället för agitation visades uttryck av glädje. Uttryck av 
både fysisk och verbal agitation minskade vid alla typer av musikterapi i 
omvårdnadssituationer och måltidssituationer på särskilt boende, och de lugnande följderna 
gynnade både äldre personer med demenssjukdom och andra runtomkring. Det mest 
förekommande är att äldre personer med demenssjukdom visar symtom på olika typer av 
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stress och agitation. Stress, ångest och förvirring grundar sig i en upplevelse av att inte höra 
hemma på grund av en okänd miljö med främmande människor (Førsund et al., 2018). 
Ångest vilket är ett symtom som kan ges i uttryck av ett agiterat beteende hos äldre personer 
med demenssjukdom påvisades reduceras flertalet gånger i studiernas resultat. Ångest 
beskrivs av Eriksson (2000) som konstant närvarande under lidandet i människans 
varandeform. Lidandet lindras genom att vårdare är närvarade och kan skapa en 
förtroendefull relation där personerna har någon att lita på och känner sig omhändertagen 
(Eriksson, 2000). Även Svensk Sjuksköterskeförening (2017) belyser hur sjuksköterskan ska 
ha kompetens att i omvårdnaden både utföra omvårdnadsuppgifter med skicklighet och att 
etablera en förtroendefull relation med patienten. Tidigare forskning visar att en 
personcentrerad omvårdad skapar en ökad upplevelse av välbefinnande hos äldre personer 
med demenssjukdom (Burshnic, Douglas & Barker, 2017). Relaterat till personcentrerad 
omvårdnad använde sig flertalet studier av individuellt anpassad musikterapi. Svårigheter 
kan uppkomma kring att spela individuellt anpassad musik på ett särskilt boende då flertalet 
äldre personer med demenssjukdom ofta befinner sig i gemensamma rum. Ett alternativ är 
möjligtvis att konstruera spellistor utifrån individuellt uppskattad musik från alla personer 
på samma boende. Sång visade sig vara effektivt både i omvårdnadssituationer och även i 
grupp mot ett agiterat beteende, och ur ett personcentrerat perspektiv ses en tydlig fördel att 
använda sig av sång i omvårdnadssituationer då vårdare är ensamma med patienten och har 
möjlighet att anpassa exempelvis melodi efter patientens tycke.  

I resultatet framkom det hur musikterapi implementerat i omvårdnaden förbättrade 
kommunikationsförmågan hos äldre personer med demenssjukdom. Det framkom att 
musikterapi i omvårdnaden bidrog till ökad delaktighet i omvårdnadssituationer, ett större 
initiativtagande och mer ögonkontakt. Verbalt förbättrades förmågan att uttrycka sig mer 
adekvat genom exempelvis att på tilltal svara i meningar istället för med enstaka ord. Vid 
sång under omvårdnadsarbetet förstod äldre personer med demenssjukdom direktiv bättre 
och var mer delaktiga under omvårdnaden genom att exempelvis resa sig upp självmant utan 
fysisk assistans. I tidigare forskning förklaras äldre personer med demenssjukdom hur 
genom förbättrad fysisk förmåga upplever ett ökat självförtroende och självständighet genom 
att utföra mer på egen hand (Fromholt Olsen et al., 2015). I vårdandet menar dessutom 
Eriksson (1990) att vårdare alltid ska uppmuntra till självaktivitet hos patienten. 
Omvårdnadsarbetet beskrivs i tidigare forskning som tungt och påfrestande samt att vårdare 
ofta känner sig stå handfallna inför patientens agiterande beteende (Kleijer et al., 2014). 
Stress hos äldre personer med demenssjukdom kan grunda sig i att personerna inte upplever 
sig bli bekräftade och sedda som en hel människa av vårdare (Førsund et al., 2018). 
Musikterapi i omvårdnaden och allmänt på särskilt boende kan vara en metod som skapar 
möjligheter för vårdare att bedriva god omvårdnad i en mindre stressfylld arbetsmiljö utifrån 
ett lugnare tillstånd hos äldre personer med demenssjukdom. Musikterapi kan relateras till 
det Eriksson (2000) förklarar med lekande i omvårdnaden, att främja en god vårdrelation 
utifrån att använda sin fantasi och öva tillsammans. Den goda vården skapar ur en aktuell 
situation i ett helhetsperspektiv alltid optimala möjligheter för personerna och tar hänsyn till 
patientens upplevelse här och nu (Eriksson 1990). I resultatet framkom att vårdare beskrev 
hur äldre personer med demenssjukdom som fick musikterapi implementerat i omvårdnaden 
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gick från att befinna sig i en annan verklighet till att befinna sig här och nu, samt hur 
personerna sökte kontakt och öppnade upp sig mer kommunikativt.  

Studiernas resultat skiljde sig åt gällande huruvida följden av musikterapi på agiterat 
beteende hos äldre personer med demenssjukdom var tillfällig eller kvardröjande. Uttryck av 
agitation syntes flertalet gånger omedelbart reduceras med hjälp av musikterapi, men några 
studier visade på att beteendeproblematiken återkom när musiken tystnat. Kopplat till att 
äldre personer med demenssjukdom upplever ett välbefinnande av att befinna sig i nuet, så 
kan musikterapi bidra till ett ökat välbefinnande. Huruvida effekterna är kvardröjande eller 
inte så är musiken välgörande för stunden. Om vårdare exempelvis sätter sig ner med äldre 
personer med demenssjukdom på särskilt boende, sätter på välbekant musik och bjuder in 
till gemensam sång så skapas en möjlighet för en gemenskap där personerna finner en 
trygghet och glädje i att göra en aktivitet tillsammans med andra. I tidigare forskning 
framkommer det hur äldre personer med demenssjukdom genom att få uppmärksamhet och 
bekräftelse av vårdare samt andra boende upplever en känsla av samhörighet (Førsund et al., 
2018). Även under fysisk aktivitet upplever äldre personer med demenssjukdom en glädje i 
att utföra något tillsammans (Fromholt Olsen et al., 2015). Det kan vidare kopplas till det 
Eriksson (1991) menar med att människan hittar sig själv i samhörighet med andra 
människor. Detta ligger inom vårdandets grund för begreppet vårdgemenskap, som är 
helande både för patient och vårdare (Eriksson, 1991). I och med ett lugnare beteende och 
ökad förmåga att kommunicera hos äldre personer med demenssjukdom kan musikterapi ge 
förutsättningar för en vårdgemenskap, vilket vidare kan bidra till god omvårdnad samt en 
ökad upplevelse av samhörighet.  

Med hjälp av att implementera musikterapi i praktiken under omvårdnaden av äldre 
personer med demenssjukdom kan musikterapin bidra till förbättrade förutsättningar för 
möjligheten att bedriva en god omvårdnad. Genom musikterapin kan agitation lindras hos 
personerna som även blir mer initiativtagande med att delta i sin egen vård, som med att 
exempelvis själv klä på sig. Istället för att använda verbala instruktioner för att assistera och 
motivera personerna till påklädning kan istället sång användas. Sång kan användas som 
verktyg för att lindra agitation vilket i sin tur leder till att personerna har lättare att själva 
bidra till situationen. Att spela musik under måltider påvisas lindra agitation och bidrar till 
att vårdare lättare kan utföra omvårdnad då personerna befinner sig i ett stabilare 
känslotillstånd. Vårdare förklarar hur det blir enklare att utföra omvårdnad under måltiderna 
tack vare att det agiterade beteendet lindras och relaterat till att hantera och bemöta 
agitationen personerna påvisar. Musikterapi har möjlighet att implementeras som en del i 
omvårdnaden av äldre personer med demenssjukdom istället för att ge personerna 
farmakologiska preparat för att lindra agiterat beteende, vilket visar sig vara en vanligt 
förekommande åtgärd (Kleijer et al., 2014 & Kerns et al., 2017). Att använda antipsykotiska 
läkemedel för att lindra agitation hos äldre personer med demenssjukdom visar sig bidra till 
många allvarliga biverkningar som bland annat förvirring, hjärtsjukdomar och stroke. För att 
förhindra att personerna drabbas av biverkningar förklaras det att utbildning inom icke-
farmakologiska åtgärder bidrar till en minskad användning av farmakologiska preparat 
(Kerns et al., 2017). Genom att utbilda vårdare utifrån evidens inom musikterapi som 
behandlingsform mot lindrande av agitation så bidrar det möjligtvis till minskade 
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farmakologiska interventioner. Svensk Sjuksköterskeförening (2017) förklarar att 
sjuksköterskan i sin profession som omvårdnadsansvarig ska ha kompetens att delta i 
utveckling och utformning av vårdmiljön så den underlättar tillämpning av evidens. Att 
implementera musikterapi i omvårdnadsarbetet kanske ses som en utmaning gällande 
tidsbrist och underbemanning inom omvårdnad av äldre personer med demenssjukdom. 
Bevisligen har det goda följder på ett agiterat beteende, vilket främjar en god vårdrelation och 
även underlättar omvårdnadsarbetet. Att spela musik eller sjunga med den boende under en 
omvårdnadssituation kan bidra till ett lugnare beteende samt ökat välbefinnande. Enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) har alla personer samma rätt till hälsa och en 
individuellt anpassad god omvårdnad. Musikterapi som påvisats bidra till lindring av 
agitation kan ges i olika former som exempelvis genom sång, musik som spelas högt eller 
individuellt genom hörlurar och genom att använda instrument. Genom en förekomst av 
flertalet olika former av musikterapi, finns en möjlighet för en specifikt utformad 
musikterapi att individanpassas till äldre personer med demenssjukdom. Agitation och andra 
beteenderelaterade symtom som exempelvis ångest och oro kan ses som uttryck för lidande 
hos äldre personer med demenssjukdom. Ett lidande som genom att implementera 
musikterapi får en möjlighet att lindras. Lidande kan uppstå genom en upplevd smärta i 
kropp, själ och/eller ande (Eriksson, 1990) vilket ett agiterat beteende kan vara ett uttryck 
för. Att inte känna sig hel som människa kan grunda sig i upplevd smärta och lidande. 
Genom att som vårdare ha ett helhetsperspektiv i situationer i vårdandet skapas optimala 
möjligheter för patienten (Eriksson, 1990), vilket kan kopplas till att vid situationer där äldre 
personer med demenssjukdom ger uttryck för att inte må bra ha en möjlighet till att fånga 
upp de tillfällena och hjälpa personerna till möjligheter att lindra exempelvis agitation. En 
del i vad examensarbetet syftade till att undersöka var möjligheter att lindra ett agiterat 
beteende, och det påvisas att musikterapi i olika former har möjlighet att tillämpas i 
omvårdnaden av personerna. 

6.2 Metoddiskussion 
Metoden som tillämpats är en allmän litteraturöversikt, vilket inkluderar både kvalitativa och 
kvantitativa studier. Kvalitativa studier förklarar exempelvis upplevelser eller erfarenheter av 
ett fenomen, medan kvantitativa studier fokuserar på att exempelvis undersöka eller jämföra 
fenomen vilket leder till att resultat kan presenteras i form av statistik (Friberg, 2017). 
Metoden ansågs relevant utifrån att syftet avsåg att göra en undersökning. Då resultaten från 
både kvalitativa och kvantitativa studier har möjlighet att komplettera varandra så kan det 
stärka studien (Polit & Beck, 2017). En nackdel med metoden kan vara att urvalet av artiklar 
utfaller selektivt. Med det menas att studier som stödjer en viss ståndpunkt då inkluderas och 
arbetet blir lätt inriktat av författarna (Friberg, 2017). För ett trovärdigt resultat har hela 
analys- och granskningsarbetet genomförts med ett kritiskt förhållningssätt. En alternativ 
metod vore möjligtvis att använda en systematisk litteraturstudie, som endast bearbetar data 
av kvalitativ ansats (Friberg, 2017). Emellertid valdes den metoden bort, då det framtagna 
syftet ansågs mer passande för en litteraturöversikt. Vidare så valdes metoden allmän 
litteraturöversikt för att få en så bred inblick i forskningsläget som möjligt då intresset låg i 
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att utefter problemformuleringen undersöka inverkan av ett fenomen. Att undersöka ett 
fenomen kan inte utföras med en kvalitativ ansats, då det istället avses att beskriva eller 
redogöra ett fenomen. Om ett fenomen avses undersökas ska studien utföras som en 
litteraturöversikt (Friberg, 2017).  

Inledningsvis identifierades och utfördes datainsamlingen utifrån examensarbetets syfte för 
att assistera under litteratursökningen och analysen av studierna som kom att väljas ut. Som 
för metoden lämpliga vårdvetenskapliga databaser utsågs CINAHL Plus, MEDLINE och 
PsychINFO. Polit och Beck (2017) förklarar att CINAHL Plus är en viktig databas som 
virtuellt täcker alla omvårdnadstidskrifter publicerade på engelska och MEDLINE är vida 
känt som den största databasen för bibliografiskt täckande av biomedicinsk litteratur. Även 
PsychINFO nämns som en användbar bibliografisk databas (Polit & Beck, 2017). Sökningen 
efter studier i utvalda databaser utfördes på liknande sätt med endast skillnader utefter hur 
respektive databas såg ut och hade för avgränsningsalternativ. Ett ökat antal databaser 
förklaras med att erhålla en bredare sökning och ett utökat underlag inför urvalet. I CINAHL 
Plus används “avancerad sökning” för att precisera sökningen. Sökningen avgränsades även 
med “peer reviewed” och “abstract available”. Peer reviewed bidrar till ökad trovärdigheten 
då artiklarna blivit granskade av andra forskare samt blivit rekommenderade att publiceras. 
Abstract är en kort sammanfattning av en studies syfte, bakgrund, metod, resultat och 
diskussion. Genom avgränsningen “abstract available” finns det att tillgå hos artiklarna i 
sökträffen (Polit & Beck, 2017). Det specificerade och underlättade urvalet utefter 
sökträffarna. Att begränsa publikationsåren till mellan 2010 och 2018 grundades i att aktuell 
forskning eftersträvades för att öka kvalitén. En möjlighet fanns till utökning på ett intervall 
till exempelvis tio år, men då sökningarna ansågs ge ett relevant underlag till kommande steg 
och då tillräckligt stort antal träffar gavs fastslogs att ett intervall av de senaste åtta åren var 
en lämplig begränsning. Begränsningen "english language" användes för att sålla bort artiklar 
som är publicerade på andra språk än engelska då författarna av examensarbetet inte 
behärskar fler språk.  

Urvalet av artiklar bestod utav att framställa en bilaga innehållande sökord, sökvägar, 
avgränsningar, antal träffar samt antal läsa abstracts och artiklar i fulltext (Bilaga A). 
Sökträffarna utgick mestadels från sökorden “music therapy”, “dementia” och “agitation” 
som baseras på syftet. “Facilities” och “long term care” användes för att tydliggöra att 
deltagarna bor på ett boende. Sökorden som användes diskuterades fram av författarna för 
att säkerställa relevans och för att använda ett begränsat antal antal sökord för att precisera 
sökträffarna. Det är viktigt att med tydlighet redogöra för sökord och sökvägar för att läsaren 
med lätthet ska se hur arbetet gått till väga. (Friberg, 2017). Oavsett antal träffar lästes alla 
abstracts för att inte eventuellt missa relevanta studier som hade möjlighet till att besvara 
syftet. Det var centralt i artikelsökningen att studierna matchade inklusions- och 
exklusionskriterierna för att endast inkludera artiklar av relevans i materialet som 
sammanställts. Inklusions- och exklusionskriterier är av vikt att inkludera för att 
säkerhetsställa att endast studier av hög relevans används till analysen. Polit och Beck (2017) 
förklarar att inklusionskriterier specificerar egenskaper deltagarna i studierna ska besitta, 
medan exklusionskriterier istället innefattar egenskaper som deltagarna inte ska besitta. Det 
är av vikt att utformningen av inklusions- och exklusionskriterier utformas så att kriterierna 
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avgränsar personerna som är berättigade att delta i studierna utifrån det som avses 
undersökas (Polit & Beck, 2017). Inklusionskriterier var att deltagarna i studien 
diagnostiserats med en demenssjukdom, påvisade någon form av agitation samt att 
musikterapi innefattades. Exklusionskriterier var om personerna i studien var under 65 år då 
begreppsförklaringen av begreppet "äldre" menar på att äldre personer är 65 år och äldre. 
Om studien ägde rum på någon annan vårdinrättning än på ett särskilt boende var också ett 
exklusionskriterie, likväl om studien innefattade andra neuropsykiatriska sjukdomar.  

Arbetet fortskred med en kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen ligger till grund för en 
bedömning om studien ska inkluderas eller exkluderas (Friberg, 2017). Till hjälp i 
kvalitetsgranskningen användes redan befintliga kvalitetsgranskningsfrågor som 
modifierades till "ja" och "nej" frågor i enlighet med Friberg (2017) för att få klarhet i om 
artiklarna erhöll en tillräckligt hög kvalité. Under kvalitetsgranskningen föll flertalet 
kvalitativa artiklar bort på grund av för få poäng, och kvantitativa studier visade sig överlag 
hålla en högre kvalité. Även om forskningsläget utifrån sökningen tycktes jämlikt utifrån 
artiklarnas metod sågs en markant skillnad i kvalité, vilket resulterade i att en jämn 
fördelning av kvalitativa och kvantitativa metoder trots intention inte kunde uppnås. Friberg 
(2017) menar att vid datainsamlingen, urvalet och kvalitetsgranskningen ska ett noggrant 
arbete utföras under ett kritiskt förhållningssätt. Det är av vikt att med noggrannhet redovisa 
för varför artiklar valdes bort (2017). Analysen av utvalda artiklar utfördes utifrån flera steg 
där det första innebar att artiklarna läses igenom upprepade gånger för att en god förståelse 
för studiernas innehåll, sammanhang och helhet. Varje studie sammanfattades sedan i skrift 
för att säkerställa att data uppfattats korrekt. Syftet med att skriva en översiktstabell är att få 
en god översikt över studierna, samt att en översiktstabell bidrar till ett utförligt strukturerat 
arbete (Friberg, 2017). Dokumentation av samtliga artiklar skrevs in i en tabell vilket endast 
var till för författarna själva, där syftet styrde vilken data som ansågs relevant att 
dokumentera. Först delades artiklarna upp och dokumenterades var för sig innan en 
genomgång tillsammans av samtliga studier utfördes. En del data visade sig ha tolkats olika 
vilket då medförde en diskussion kring vad som menades, i vissa fall användes ordböcker till 
för att se korrekta översättningar av ord eller termer för att utröna vad som menades i berörd 
artikel. Friberg (2017) förklarar att den sista delen av analysprocessen innefattar bearbetning 
och kartläggning av likheter och skillnader i samtliga studiers syften, metoder och resultat. 
Här bryts alla studier ner från respektive helhet till delar som sedan beskrivs som en ny 
funnen helhet (Friberg, 2017). Det slutgiltiga steget utfördes med ett kritiskt förhållningssätt 
enligt vald metod för att säkerställa en hög validitet av det funna materialet. Ett kritiskt 
förhållningssätt genom hela analysarbetet har även bidragit till en ökad giltighet som Polit 
och Beck (2017) förklarar är ett kriterium som innefattar kvalité och grad av sanning i 
forskning. Tillvägagångssättet under analysarbetet har varit systematiskt och i enlighet med 
vald metod. Flertalet studier som innefattats i arbetet har utförts patientnära av vårdare eller 
anhöriga som har en nära relation till äldre personer med demenssjukdom. Det är en 
förutsättning när personerna på grund av kognitiv påverkan kan minska giltigheten i arbetet 
genom svårigheter för vårdare att tyda vad personerna egentligen ger uttryck för. 

En styrka är noggrannheten att samtliga artiklar som inkluderades ansågs hålla en tillräckligt 
hög kvalité utifrån granskningsfrågorna och att diskussion kring etiska aspekter förts. Etiken 
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ansågs som en av de viktigaste aspekterna att inkludera då studierna kretsar kring forskning 
utförd med sjuka människor vilka inte alltid kan föra sin egen talan. Den främsta svagheten i 
valet av metod uppdagade sig vara svårigheten att inkludera ett jämnt antal artiklar av både 
kvalitativ och kvantitativ ansats trots att det eftersträvades. Att de kvalitativa studierna är 
skrivna av samma författare ses möjligen som en svaghet då det eventuellt bidrar till en 
mindre omfattande kartläggning av forskningsläget. Reliabilitet förklaras inom forskning av 
Polit och Beck (2017) huruvida en studie får ett liknande resultat vid upprepade 
undersökningar med en annan utförare. Då examensarbetet innefattar artiklar som är upp till 
åtta år gamla sänks reliabiliteten då forskningen hela tiden uppdateras och sökningarna 
riskerar att utmynna i ett avvikande resultat. Med validitet menar Polit och Beck (2017) att 
studien undersöker det som avses att undersöka. Det avsågs att undersöka musikterapins 
eventuella inverkan på ett agiterat beteende hos äldre personer med demenssjukdom. Tydliga 
inklusions- och exklusionskriterier stärkte validiteten i examensarbetet. Emellertid 
undersökte flertalet artiklar parallellt en inverkan på andra symtom än agitation vilket 
minskade validiteten. I resultatet anges P-värde för att påvisa de kvantitativa studiernas 
sannolikhet. Att tydligt visa statistiska resultat bidrar med ökad validitet till examensarbetet 
(Polit & Beck, 2017). Överförbarhet förklaras med vilken grad resultatet av en undersökning 
kan överföras till andra sammanhang och andra sammansatta grupper av deltagare (Polit & 
Beck, 2017). Då examensarbetet inriktas specifikt på äldre personer med demenssjukdom gör 
det överförbarheten delvis begränsad, men kan med fördel implementeras i studier om 
exempelvis demenssjukdom i övriga ålderskategorier eller personer med demenssjukdom 
som vårdas i hemmet. Även att examensarbetet utförs under tidsbegränsning bidrog till en 
minskad överförbarhet då endast 13 artiklar hade möjlighet att innefattas. 

6.3 Etikdiskussion  
Samtliga 13 studier som är inkluderade har blivit godkända av en etisk kommitté. 
Inkluderade artiklar bör vara granskade av en etisk kommitté samt innefatta informerat 
samtycke hos deltagarna (Polit & Beck, 2017). Det visade sig att många artiklar som lästes 
inte förde några etiska resonemang, och föll då bort i urvalsprocessen. Endast artiklar med 
uppnådda krav i enlighet med granskningsfrågorna inkluderades i resultatet. Författarna har 
läst samtliga artiklar flertalet gånger med ett kritiskt förhållningssätt samt diskuterat text 
med varandra för att undvika feltolkningar. För att följa forskningsetiska riktlinjer och som 
CODEX (2017) menar med oredlighet i forskning gällande feltolkningar och förvrängning av 
resultat har genomgående referenshantering utförts enligt Referensguide för APA enligt 
Karolinska Institutet (u.å) använts. Engelska ord som förfölls obekanta har översatts i 
ordböcker för att erhålla en så korrekt översättning som möjligt. Centrala begrepp som har 
använts har beskrivits och förtydligats för att tydliggöra för läsaren vad som menas i den 
löpande texten och endast originalkällor har använts. Ett etiskt hinder som uppstod under 
utformandet av examensarbetet var att äldre personer med demenssjukdom oftast inte är 
kognitivt adekvata att tacka ja eller avböja medverkan till studierna som använts relaterat till 
sjukdomen. Istället har närstående eller vårdare i personernas ställe tagit ett 
ställningstagande kring förfrågan om medverkan. Det är ett etiskt dilemma då personerna 
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inte själva kan ta ett självständigt beslut och då närstående samt vårdare utan säkerhet 
endast kan förmoda hur personen i friskt tillstånd ställt sig till att medverka.  

7 SLUTSATSER 

Demenssjukdomar är en grupp obotliga, progressiva hjärnsjukdomar som drabbar allt fler 
äldre människor i Sverige, så många att sjukdomarna klassas som en folksjukdom. Att äldre 
personer med demenssjukdom kan uttrycka sig genom ett agiterat beteende är ett vanligt 
sjukdomsrelaterat symtom, vilket kan skapa ett lidande hos personerna samt ett hinder till en 
god omvårdnad. Genom utökad kunskap kan musikterapi i praktiken användas som ett 
alternativ till farmakologiska preparat för att lindra ett agiterat beteende hos personerna. Ett 
agiterat beteende är en form av lidande, och det är av stor vikt att vårdare bemöter det med 
ett personcentrerat förhållningssätt med en syn på människan som en helhet, för att lindra 
lidandet hos personerna. Resultatet visar att genom användning av musikterapi som en 
vårdform på särskilda boenden kan det ge följder som ett förbättrat initiativtagande av äldre 
personer med demenssjukdom, skapa förbättrade kommunikationsmöjligheter och 
hälsofrämjande vårdrelationer. Möjligtvis kan utökad kunskap om musikterapins inverkan 
på ett agiterat beteende innebära att det kan komma att brukas mer i omvårdnaden, och 
motivera särskilda boenden att implementera musikterapi som en aktivitet i omvårdnad.  

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Kring berört intresseområde uppstod två olika förslag till vidare forskning som ansågs 
intressanta att se närmare på. Det ena förslaget är att tydliggöra musikterapins inverkan på 
andra symtom utav demenssjukdomen som nu inte har möjlighet att inkluderas i enlighet 
med syftet. I studierna som granskats har exempelvis god inverkan på att lindra depressiva 
tillstånd påvisats flertalet gånger. Även hur den kognitiva förmågan kan påverkas av 
musikterapi har påträffats vilket betraktas som ett intressant och potentiellt viktigt område 
för utökad forskning. Det andra förslaget på vidare forskning berör farmakologi. I många av 
artiklarna nämns musikterapi som ett icke-farmakologiskt alternativ i omvårdnaden, vilket 
är ett perspektiv som vore intressant att se utökad forskning kring i och med den riskbild som 
finns för äldre människor med demenssjukdom gällande intag av till exempel antipsykotiska 
läkemedel. Om forskning utökas kring kopplingen mellan musikterapi och musikterapi som 
alternativ behandlingsform till farmakologisk behandling kan det eventuellt bespara många 
äldre personer med demenssjukdom att utsättas för riskfyllda biverkningar.   
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BILAGA B - GRANSKNINGSFRÅGOR 
 

Granskningsfrågor av kvalitativa studier enligt Fribergs (2017, s.187) förslag. 

1. Finns det ett tydligt och avgränsat problem formulerat?  
2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  
3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 
4. Är syftet tydligt formulerat? 
5. Är metoden väl beskriven? 
6. Är undersökningspersonerna väl beskrivna? 
7. Framkommer det hur data har analyserats? 
8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop på ett tydligt sätt? 
9. Är det som framkommer i resultatet tydligt beskrivet? 
10. Framkommer det hur författarna har tolkat studiens resultat? 
11. Förs argument fram på ett adekvat sätt? 
12. Förs det några etiska resonemang? 
13. Finns det en metoddiskussion som även diskuteras på ett tydligt sätt? Om ja, 

diskuteras den på ett tydligt sätt? 
14. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? 

 
Poängindelning Artikelkvalitét 

0 – 6 poäng Låg kvalitét 

7 – 9 poäng Medel kvalitét 

10 – 14 poäng Hög kvalitét 
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4. Är syftet tydligt formulerat? 
5. Är metoden väl beskriven? 
6. Har urvalet gjorts på ett tydligt sätt med inklusions- och exklusionskriterier?  
7. Har analysen av data beskrivits adekvat? 
8. Är resultatet tydligt beskrivet? 
9. Förs det några etiska resonemang? 
10. Förs det fram några tydliga argument?  
11. Finns det en metoddiskussion?  
12. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? 
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7 – 8 poäng Medel kvalitét 
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BILAGA C ARTIKELMATRIS  
Titel/ Författare/ 
Tidskrift/ År/ Land 

Syfte Metod/ n= antal deltagare Resultat Kvalitét 

Effect of active music therapy 
and individualized listening to 
music on dementia: a 
multicenter randomized 
controlled trial.  

Raglio, A., Bellandi, D., 
Baiardi, P., Gianotti, M., 
Ubezio, M. C., Zanacchi, E., 
Granieri, E., Imbriani, M., & 
Stramba-Badiale, M. 

Journal of the American 
Geriatrics Society 

2015 

Italien 

Att uppskatta effekter av aktiv 
musikterapi och 
individualiserat lyssnande av 
musik på psykologiska och 
beteenderelaterade problem 
hos personer med 
demenssjukdom.  

Kvantitativ studie. 
En randomiserad 
kontrollstudie innefattande 
personer med demenssjukdom 
uppdelade i tre grupper: 
musikterapi, lyssnande på 
musik samt en grupp med 
vanliga dagliga aktiviteter. 
Data har analyserats med 
variansanalys (ANOVA), 
intention to treat (ITT) 
analysmetod vilket innebär att 
resultat från alla deltagare 
inkluderas och last observation 
carried forwrd (LOCF) 
analysmetod som innebär att 
medeltalsberäkning utförs på 
det senast observerade värdet 
per individ under vald period. 

n=120 

Allt eftersom förbättrades 
beteenden som exempelvis 
agitation avsevärt i alla tre 
grupper.  

7/12 

Medel 

Individual music therapy for 
agitation in dementia: an 
exploratory randomized 

Att undersöka effekten av 
individuell musikterapi hos 
personer med demenssjukdom 

Kvantitativ studie. 
En korsstudie innefattande 
deltagare som har en 

Agitation hos personerna 
med demenssjukdom ökade 
vid ordinär omvårdnad och 

8/12 
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controlled trial 

Ridder, H. M., Stige, B., Qvale, 
LG., & Gold, C. 

Informa Healthcare 

2013 

Danmark/Norge 

som påvisar agitation, och att 
undersöka musikterapins 
effekt på psykofarmaka och 
livskvalitén.  

demenssjukdom gjordes under 
6 veckor med ordinär 
omvårdnad och 6 veckor med 
omvårdnad inkluderande 
musikterapi. Data har 
analyserats utifrån ITT och 
LOCF analysmetod. 

n=42 

sjönk vid omvårdnad med 
musikterapi. 

Medel 

Music therapy: a 
nonpharmacological approach 
to the care of agitation and 
depressive symptoms for 
nursing home residents. 

Ray, K., & Mittelman, M. 

Dementia. 

2017 

USA 

Att undersöka om musikterapi 
kan användas som behandling 
mot symtomen depression, 
agitation och vandrande 
beteende hos personer med 
demenssjukdom på särskilda 
boenden. 

Kvantitativ studie. 
En undersökningsstudie 
innefattande deltagare med 
demenssjukdom. Under en 2 
veckorsperiod fick personerna 
ordinär omvårdnad och under 
en annan 2 veckorsperiod fick 
personerna omvårdnad med 
musikterapi. Resultaten 
kartlagdes utifrån påvisande av 
symtom direkt efter given 
vård, samt påvisande av 
symtom 2 veckor efter given 
vård. Data har analyserats med 
hjälp av IBM SPSS 
analysprogram. 

n=132 

Resultatet visade att 
musikterapi lindrar symtom 
som agitation direkt efter 
musikterapi givits till 
personer med 
demenssjukdom, men även 
att det har en långvarig 
lindrande inverkan, om än 
inte lika markant som den 
kortvariga. 

8/12 

Medel 
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The effect of music therapy 
compared with recreational 
activities in reducing agitation 
in people with dementia: a 
randomised controlled trial. 

Vink, A C., Zuidersma, M., 
Boersma, F., de Jonge, P., 
Zuidema, S U., & Slaets, J P J. 

International Journal of 
Geriatric Psychiatry. 

2012 

Nederländerna 

Jämföra effekter av 
musikterapi med effekter av 
fritidsaktiviteter gällande att 
minska agitation hos personer 
med demenssjukdom.  

Kvantitativ studie. 
Randomiserad kontrollerad 
studie. 43 boende med 
demenssjukdom i grupp med 
musikterapi (fem personer åt 
gången i sessionerna) och 37 i 
grupp med andra aktiviteter 
såsom pussel och färgläggning. 
Data har analyserats med en 
analytisk statistisk modell.  

n=80 

Agiterat beteende minskade i 
upp till fyra h efter 
sessionerna. Emellertid 
skiljde sig inte resultaten åt 
mellan grupperna.  

8/12 

Medel 

A group music intervention 
using percussion instruments 
with familiar music to reduce 
anxiety and agitation of 
institutionalized older adults 
with dementia. 

Sung, HC., Lee, WI., Li, TL., & 
Watson, R. 

International Journal of 
Geriatric Psychiatry. 

2011 

Att utreda effekterna av 
musikinterventioner i grupp 
gällande oro och agitation hos 
äldre personer med 
demenssjukdom på särskilt 
boende.  

Kvantitativ studie.  
Deltagare blev slumpmässigt 
indelade i två grupper, 
experimentell alternativt 
kontrollgrupp. Deltagarna i 
den experimentella gruppen 
hade musikterapi innefattande 
välbekant musik med 
instrument två gånger i veckan 
á 30 minuter medan 
deltagarna i kontrollgruppen 
fick “vanlig” omvårdnad utan 
musikterapi. Data har 

Musikterapin reducerade 
kraftigt agitation och oro hos 
personerna med 
demenssjukdom efter 
sessionerna, emellertid 
syntes ingen större inverkan 
på reducerade symtom 
mellan grupperna på längre 
sikt.  

8/12 

Medel 
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Taiwan analyserats i SPSS 
analysprogram. 

n=60 

Comparing the effects of 
multisensory stimulation and 
individualized music sessions 
on elderly people with severe 
dementia: a randomized 
controlled trial. 

Sánchez, A., Maseda, A., 
Marante-Moar, M. P., de 
Labra, C., Lorenzo-López, L., 
& Millán-Calenti, JC. 

Journal of Alzheimer’s 
Disease. 

2016 

Spanien 

Jämföra effekter av 
multisensorisk miljö och 
individualiserade 
musikstunder på agitation 
samt känslomässig- och 
kognitiv status hos personer 
med demenssjukdom på 
särskilt boende.  

Kvantitativ studie. 
Randomiserad kontrollerad 
studie. Deltagare med 
medelsvår till svår 
demenssjukdom delades in i 
två grupper, multisensorisk 
miljö och individuella 
musikstunder i 16 veckor. Data 
har analyserats enligt ANOVA. 

n=22 

Förbättring av agiterat 
beteende och kognitiv 
förbättring av musik kunde 
ses hos personerna med 
demenssjukdom. Lugna rum 
(multisensorisk miljö) har en 
bättre inverkan än musik för 
att reducera depression hos 
personer med 
demenssjukdom.  

9/12 

Hög 

The effects of researcher-
composed music at mealtime 
on agitation in nursing home 
residents with dementia.  

Ho, S.-Y., Lai, H.-L., Jeng, S.-
Y., Tang, C., Sung, H.-C., & 

Att undersöka om musik under 
måltider kan lindra agitation 
hos personer med 
demenssjukdom på särskilt 
boende. 

En kvantitativ studie, där 
musik spelades under 2 
måltider varje dag under en 
period om 4 veckor på ett 
särskilt boende i Taiwan. 
Personer med demenssjukdom 
deltog i studien. Agitation 

Resultatet visade att spelande 
av musik under måltider 
lindrar agitation hos personer 
med demenssjukdom främst i 
direkt anslutning till 
måltiderna.  

8/12 

Medel 
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Chen, P.-W. 

Archives of Psyciatric Nursing. 

2011. 

Taiwan 

observerades och 
dokumenterades under hela 
dygnet under de 4 veckorna, 
samt under de kommande 2 
veckorna efter. Data har 
analyserats i SPSS 
analysprogram. 

n=22 

The effect of a music 
programme during lunchtime 
on the problem behaviour of 
the older residents with 
dementia at an institution in 
Taiwan. 

Chang, F.-Y., Huang, H.-C., 
Lin, K.-C., & Lin, L.-C. 

Journal of Clinical Nursing. 

2010 

Taiwan 

Att studera effekten av musik 
under lunchtid hos personer 
med demenssjukdom med 
aggressivt och agiterat 
beteende. 

Kvantitativ studie. 
I en kvasi-experimentell metod 
deltog personer med 
demenssjukdom på särskilt 
boende i studien. Data 
insamlades under 8 veckor där 
under 4 av veckorna spelades 
musik under lunchtid och 
under de andra 4 veckorna 
spelades ingen musik. Data 
analyserades i tre olika 
analysprogram där SPSS 
analysprogram främst 
användes. 

n=41 

Det tog en vecka in i studien 
innan resultat kunde påvisas, 
men då visade det på en 
markant skillnad på det 
aggressiva och agiterade 
beteendet hos personerna i 
studien. 

8/12 

Medel 

The impact of caregivers’ 
singing on expressions of 
emotions and resistance 

Att beskriva uttryck av känslor 
och ostadighet i 
omvårdnadssituationer hos 

Kvantitativ studie. 
En interventionsstudie av 
personer med svår 

Att “mota bort” är det 
vanligaste observerade 
beteendet hos personer med 

9/12 

Hög  
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during morning care 
situations in persons with 
dementia: an intervention in 
dementia care. 

Marmstål Hammar, L., 
Emami, A., Götell, E., & 
Engdtröm, G. 

Journal of Clinical Nursing. 

2011 

Sverige 

personer med demenssjukdom 
med respektive utan 
musikterapi under 
morgonarbete.  

demenssjukdom på särskilt 
boende i Sverige. 
Videoobservationer av åtta 
tillfällen av morgonarbete, 
varav fyra med och fyra utan 
musikterapi. Data har 
analyserats via bearbetning av 
inspelningar. 

n=10 

demenssjukdom i 
omvårdnadssituationerna, 
vilket reducerades av 
musikterapi. Även symtom 
som att vända sig bort, skrik 
och hot minskades av 
musikterapin.  

Reactions of persons with 
dementia to caregivers singing 
in the morning care situations. 

Hammar, L.M., Emami, A., 
Engström, G., & Götell, E. 

The Open Nursing Journal. 

2010 

Sverige 

Att presentera vårdares 
upplevelser av beteende hos 
personer med demenssjukdom 
med samt utan musikterapi.  

Kvalitativ innehållsanalys 
inkluderande vårdare i 
gruppintervjuer. Data 
analyserades med en kvalitativ 
innehållsanalys. 

n=6  

Resulterade i två teman, 
“vara närvarande” och “vara i 
en annan verklighet”. Sång 
var effektivt kommunikativt i 
vårdrelationen samt lindrade 
ett agiterat beteende hos 
personer med 
demenssjukdom. 

11/14 

Hög 

Cognitive, emotional, and 
social benefits of regular 
musical activities in elderly 
dementia: randomized 

Utreda effektivitet av att 
vårdare av personer med 
demenssjukdom endera 
sjunger eller spelar musik 

Kvantitativ studie. 
Personer med demenssjukdom 
på särskilt boende delades in i 
antingen en grupp som lyssnar 

Vårdare upplevde bä 
arbetsmiljö och ökad 
möjlighet att kommunicera 
med personerna med 

9/12 

Hög 
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controlled study. 

Särkämö, T., Tervaniemi, M., 
Laitinen, S., Numminen, A., 
Kurki, M., Johnson, JK., & 
Tantanen, P. 

The Gerentologist. 

2014 

Finland 

regelbundet som en del i den 
dagliga omvårdnaden. 

på musik, kontrollgrupp eller 
en sånggrupp under 9 
månader. Data har analyserats 
enligt ANOVA och analys av 
kovarians (ANCOVA). 

n=89 

demenssjukdom genom sång. 
Daglig sångstund eller 
lyssnande på musik i 
omvårdnaden av personer 
med demenssjukdom kan ha 
en långvarig emotionell och 
kognitiv inverkan på tidigt 
stadium av demenssjukdom. 

Communicating through 
caregiver singing during 
morning care situations in 
dementia care. 

Hammar, L.M., Emami, A., 
Engström, G., & Götell, E. 

Scandinavian Journal of 
Caring Sciences. 

2011 

Sverige 

Att beskriva hur personer med 
demenssjukdom och vårdare 
kommunicerar verbalt och 
icke-verbalt under 
omvårdnadsarbete på morgnar 
med och utan musikterapi. 

Kvalitativ studie. 
En innehållsanalys utfördes, 
där studien gjordes på två 
särskilda boenden i Sverige för 
personer med demenssjukdom 
där omvårdnadsarbetet 
filmades och sedan 
analyserades. 10 personer med 
demenssjukdom deltog i 
studien och 6 stycken vårdare. 
Data analyserades med en 
kvalitativ innehållsanalys. 

n=16 

Med hjälp av musikterapi kan 
vårdare lättare få personer 
med demenssjukdom att 
samarbeta kring 
omvårdnadsarbetet att klä sig 
även vid ett agiterat 
sinnestillstånd, samt även 
reducera det och flera för 
personerna med 
demenssjukdom negativa 
sinnestillståndssymtom.  

10/14 

Hög 

The importance of music for 
people with dementia: the 
perspectives of people with 

Att vidareutveckla en inblick 
av musikens påverkan på och 
upptäcka musikens mening för 

Kvalitativ studie. 
Separata fokusgrupper, 
intervjuer med personer med 

Personer med 
demenssjukdom upplevdes 
av vårdare mer utåtriktade 

10/14 

Medel 
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dementia, family carers, staff 
and music therapists. 

McDermott, O., Orrell., & 
Ridder, H.M. 

Aging and Mental Health. 

2014 

Storbritannien 

personer med 
demenssjukdom. 

demenssjukdom och 
personernas familjer, patienter 
på hospice med 
demenssjukdom, vårdare samt 
musikterapeuter som blivit 
inspelat på band. Data har 
analyserats via bearbetning av 
inspelningar. 

n=58 

och lättare att kommunicera 
med efter stunderna med 
musik. Vårdare upplevde 
musik tydligt och omgående 
minskade agitation hos 
personerna med 
demenssjukdom på det 
särskilda boendet.  
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