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Sammanfattning	  	  
	  
Examensarbete	  inom	  lärarutbildningen	  
Titel:	  Musik	  för	  äldre	  –	  En	  studie	  om	  musiklärares	  uppfattningar	  om	  musik	  för	  äldre	  
Författare:	  Vegard	  Andreas	  Jacobsen	  Larrarte	  
Termin	  och	  år:	  HT-‐2014	  
Kursansvarig	  institution:	  Musikhögskolan	  Ingesund	  
Handledare:	  Mona	  Fackel	  
Examinator:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  utforska	  vilka	  uppfattningar	  fyra	  musikutbildade	  personer	  med	  
erfarenhet	  av	  äldre	  har	  när	  det	  gäller	  musik	  och	  äldre.	  Forskning	  om	  sambandet	  mellan	  
musik	  och	  äldre	  är	  nästintill	  frånvarande	  och	  den	  forskning	  som	  finns	  om	  ämnet	  rör	  sig	  
främst	  kring	  musik	  och	  demenssjukdom.	  Denna	  studie	  tar	  utgångspunkt	  i	  en	  
kombination	  av	  forskning	  om	  äldre	  i	  allmänhet	  och	  forskning	  om	  äldre	  med	  
demenssjukdom.	  	  
	  
För	  att	  söka	  svar	  på	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  tar	  studien	  sin	  utgångspunkt	  i	  kvalitativa	  
intervjuer,	  där	  en	  semistrukturerad	  intervjuform	  i	  samtal	  med	  informanterna	  har	  
utgjort	  studiens	  huvudsakliga	  forskningsmetod.	  Studiens	  informanter	  har	  varierad	  
bakgrund,	  men	  har	  gemensamt	  att	  de	  alla	  är	  utbildade	  inom	  musikpedagogik	  eller	  
musikterapi	  och	  arbetar	  eller	  har	  arbetat	  med	  musik	  för	  äldre	  på	  institution.	  I	  studien	  
framkommer	  en	  enighet	  där	  informanterna	  menar	  att	  musik	  kan	  påverka	  äldre	  både	  
fysiskt,	  emotionellt,	  kognitivt	  och	  socialt.	  	  	  
	  
	  
Nyckelord:	  Musik,	  äldre,	  hälsa,	  välbefinnande,	  sociokulturellt	  perspektiv.	  	  
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Abstract	  
	  
Degree	  in	  teacher	  training	  
Title:	  Music	  for	  elderlies	  –	  A	  study	  on	  music	  teachers’	  perceptions	  of	  music	  for	  elderlies	  
Author:	  Vegard	  Andreas	  Jacobsen	  Larrarte	  
Semester	  and	  year:	  HT-‐2014	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  Academy	  of	  Music	  
Supervisor:	  Mona	  Fackel	  
Examiner:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  explore	  the	  thoughts	  of	  four	  persons	  with	  formal	  training	  
in	  music	  and	  their	  experiences	  with	  music	  and	  elderlies.	  Former	  research	  of	  music	  and	  
elderlies	  is	  almost	  non-‐existent	  and	  the	  research	  available	  is	  mainly	  concentrated	  to	  the	  
subject	  music	  and	  elderlies	  with	  dementia.	  This	  study	  is	  therefore	  based	  on	  a	  
combination	  of	  research	  of	  music	  and	  elderlies	  in	  general	  and	  research	  of	  music	  and	  
elderlies	  with	  dementia.	  	  
	  
The	  method	  consists	  of	  qualitative	  interviews,	  here	  defined	  as	  a	  semi-‐structured	  
interview	  form	  in	  dialogue	  with	  the	  informants.	  The	  informants	  have	  varied	  
backgrounds,	  but	  they	  have	  in	  common	  that	  they	  are	  formally	  trained	  in	  music	  pedagogy	  
and/or	  music	  therapy	  and	  work,	  or	  have	  worked,	  with	  music	  and	  elderlies	  in	  an	  
institution.	  The	  four	  informants	  believe	  that	  music	  may	  affect	  the	  elderlies	  physically,	  
emotionally,	  cognitively	  and	  socially.	  
	  
Key	  words:	  Music,	  elderlies,	  health,	  wellbeing,	  socio-‐cultural	  perspective.	  
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Förord	  	  
	  
Jag	  vill	  uttrycka	  ett	  stort	  tack	  till	  alla	  som	  på	  något	  sätt	  har	  medverkat	  till	  denna	  studie,	  
ni	  vet	  vilka	  ni	  är.	  	  
	  
TACK!	  
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1	  Inledning	  	  
Detta	  kapitel	  inleds	  med	  en	  personlig	  bakgrund	  av	  hur	  intresset	  för	  detta	  ämne	  vuxit	  
fram.	  Här	  presenteras	  också	  studiens	  syfte,	  samt	  de	  forskningsfrågor	  på	  vilka	  studien	  
vilar.	  

1.1	  Inledande	  text	  
Mina	  år	  som	  musicerande	  varelse	  har	  visat	  mig	  att	  jag	  helt	  enkelt	  mår	  bättre	  de	  dagar	  
jag	  håller	  på	  med	  musik	  än	  de	  dagar	  jag	  inte	  gör	  det.	  Om	  jag	  sjunger	  eller	  spelar	  piano	  
spelar	  ingen	  roll,	  bara	  jag	  får	  möjlighet	  att	  känna	  att	  det	  är	  jag	  som	  håller	  på,	  och	  att	  jag	  
skapar	  någonting	  är	  värt	  det	  hela	  i	  sig	  självt.	  	  
	  
De	  senaste	  sex	  åren	  har	  jag	  arbetat	  i	  hemtjänsten	  i	  Norge	  under	  sommaren,	  jag	  har	  då	  
åkt	  runt	  till	  både	  unga	  och	  gamla	  som	  behöver	  hjälp	  i	  hemmet	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  
fortsätta	  bo	  hemma,	  i	  stället	  för	  på	  institution.	  Jag	  har	  då	  märkt	  att	  varje	  gång	  det	  
kommer	  upp	  att	  jag	  studerar	  musik	  så	  lyser	  mångas	  ansikten	  upp.	  Vi	  i	  hemtjänsten	  har	  
vårt	  kontor	  på	  ett	  äldreboende	  så	  vi	  har	  nära	  kontakt	  med	  de	  äldre	  som	  bor	  på	  
institutionen.	  Från	  de	  dagar	  där	  det	  inte	  finns	  något	  på	  programmet	  jämfört	  med	  de	  
dagar	  där	  äldreboendet	  har	  besök	  av	  utomstående	  musiker	  har	  jag	  också	  märkt	  en	  stor	  
skillnad	  på	  de	  boende.	  Genom	  detta	  arbete	  i	  hemtjänsten	  har	  jag	  kommit	  fram	  till	  att	  jag	  
efter	  mina	  studier	  till	  musiklärare	  också	  vill	  studera	  till	  sjuksköterska,	  då	  jag	  tror	  på	  att	  
det	  finns	  en	  nära	  koppling	  mellan	  musik	  och	  hälsa.	  	  
	  
Vid	  sök	  i	  olika	  databaser	  för	  tidigare	  forskning	  hittas	  väldigt	  lite	  som	  berör	  forskning	  om	  
musik	  för	  äldre.	  Författaren	  har	  därför	  valt	  att	  kombinera	  forskning	  om	  musik	  för	  äldre	  
utan	  demens	  och	  forskning	  om	  musik	  för	  äldre	  demenssjuka.	  Som	  framkommer	  i	  slutet	  
av	  detta	  arbete	  önskar	  författaren	  en	  större	  forskning	  om	  musik	  för	  äldre	  i	  allmänhet	  
där	  forskningen	  inkluderar	  hela	  gruppen	  äldre,	  och	  inte	  enbart	  äldre	  med	  
demenssjukdom.	  Gruppen	  äldre	  definieras	  i	  detta	  arbete	  som	  människor	  från	  fyllda	  65	  
år,	  som	  i	  nuläget	  har	  behov	  av	  någon	  form	  av	  omvårdnad	  vid	  äldreboende.	  	  	  
	  
Innan	  jag	  började	  arbeta	  med	  den	  här	  uppsatsen	  var	  min	  uppfattning	  att	  musik	  sällan	  
används	  inom	  äldreomsorgen.	  Mina	  fördomar	  om	  hur	  det	  ser	  ut	  på	  ett	  typiskt	  
äldreboende	  blev	  centrala	  i	  inledningen	  av	  arbetet,	  dels	  baserad	  på	  mina	  egna	  
erfarenheter	  i	  arbetssammanhang	  och	  dels	  mina	  kollegors	  erfarenheter.	  Med	  
utgångspunkt	  i	  informella	  samtal	  med	  kollegor	  har	  jag	  funnit	  att	  kunskap	  och	  tid	  att	  
använda	  musik	  verkar	  saknas	  bland	  omvårdnadspersonal.	  De	  verkar	  också	  ha	  tillräckligt	  
med	  arbetsuppgifter	  då	  de	  ska	  hjälpa	  de	  äldre	  att	  komma	  upp	  om	  morgonen,	  klä	  på	  sig,	  
äta	  frukost,	  middag,	  hjälpa	  i	  säng	  för	  att	  vila.	  Därefter	  ska	  de	  också	  servera	  
eftermiddagskaffe	  och	  kvällsmat,	  hjälpa	  de	  äldre	  att	  komma	  i	  säng	  och	  slutligen	  pyssla	  
om	  dem	  om	  natten	  om	  så	  skulle	  behövas.	  	  
	  
När	  jag	  frågade	  mina	  kollegor	  i	  personalrummet	  om	  de	  tänker	  att	  musik	  är	  något	  som	  
kan	  användas	  vid	  just	  det	  boendet	  där	  vi	  har	  vårt	  kontor,	  svarade	  de	  att	  vi	  har	  en	  
dragspelande	  trubadur	  som	  kommer	  en	  gång	  per	  månad	  samt	  den	  kyrkliga	  andakten	  
som	  sköts	  varannan	  vecka	  av	  Den	  Norske	  Kirke	  och	  varannan	  vecka	  av	  den	  lokala	  
laestadianska	  församlingen.	  Trubaduren	  sjunger	  och	  spelar	  visor	  som	  verkar	  uppskattas	  
av	  de	  äldre.	  Det	  händer	  då	  att	  en	  och	  annan	  boende	  sjunger	  med,	  men	  de	  flesta	  synes	  
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nöja	  sig	  med	  att	  endast	  vara	  åhörare.	  Det	  är	  utifrån	  dessa	  musikaliska	  tillfällen	  också	  
mitt	  intresse	  för	  denna	  studie	  föddes:	  Kan	  musik	  påverka	  de	  äldres	  välbefinnande?	  
	  

1.2	  PROBLEMFORMULERING,	  SYFTE	  OCH	  FORSKNINGSFRÅGOR	  	  
Vid	  ett	  äldreboende	  möts	  människor	  med	  så	  otroligt	  olika	  bakgrund	  i	  ett	  åldersspann	  på	  
50	  upp	  till	  100	  år	  och	  mer	  därtill.	  Alla	  dessa	  personer	  har	  olika	  bakgrund	  och	  bär	  på	  
varierade	  erfarenheter,	  troende	  eller	  icke.	  Musik	  en	  gång	  i	  månaden	  i	  form	  av	  en	  
trubadur	  eller	  en	  kyrklig	  andakt	  kan,	  enligt	  mig,	  omöjligt	  stimulera	  dem	  alla	  till	  bättre	  
hälsa.	  Eller	  kan	  det?	  Kan	  sådan	  musik	  ge	  de	  äldre	  tillräckligt	  mycket	  glädje?	  Eller	  kan	  det	  
vara	  så	  att	  det	  räcker	  med	  att	  bara	  vara	  en	  del	  av	  en	  grupp	  i	  ett	  musikaliskt	  
sammanhang	  för	  att	  ökat	  välbefinnande	  ska	  uppstå?	  Och	  vad	  tänker	  musikutbildade	  
personer	  som	  arbetar	  med	  äldre	  om	  detta?	  	  	  	  
	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  utforska	  vilka	  uppfattningar	  fyra	  musikutbildade	  personer	  med	  
erfarenhet	  av	  äldre	  har	  när	  det	  gäller	  musik	  och	  äldre.	  	  	  
	  
Forskningsfrågor	  
	  

-‐ På	  vilka	  sätt	  anser	  fyra	  musikutbildade	  personer	  att	  musik	  kan	  inverka	  på	  äldre	  
människors	  hälsa	  och	  välbefinnande?	  	  

-‐ Vilka	  olika	  arbetssätt	  informanterna	  som	  möjliga	  när	  det	  gäller	  musik	  med	  äldre?	  
	  
Studien	  belyser	  några	  musikutbildade	  personers	  syn	  på	  musikens	  inverkan	  på	  äldres	  
hälsa	  och	  välbefinnande,	  den	  berör	  frågan	  om	  hur	  de	  arbetar	  med	  musik	  och	  äldre	  samt	  
hur	  de	  ser	  på	  utvecklingen	  av	  det	  pedagogiska	  arbetet	  inom	  detta	  område.	  Min	  
förhoppning	  är	  att	  jag	  med	  detta	  arbete	  ska	  kunna	  bidra	  till	  ökad	  förståelse	  för	  hur	  
musik	  kan	  användas	  inom	  äldreomsorgen.	  	  
	  
	  



	   8	  

2	  Bakgrund	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  litteratur	  inom	  områdena	  musik	  och	  hälsa,	  forskning	  om	  
musikens	  effekt	  på	  hälsa	  och	  välbefinnande	  samt	  olika	  arbetssätt	  inom	  musik	  och	  
äldrevård.	  I	  denna	  bakgrund	  ges	  även	  en	  definition	  av	  centrala	  begrepp	  och	  kapitlet	  
avslutas	  med	  en	  presentation	  av	  studiens	  teoretiska	  utgångspunkter.	  

2.1	  Litteratur	  inom	  området	  

2.1.1	  Musik	   	  
Ordet	  musik	  kommer	  från	  det	  grekiska	  ordet	  mousike	  som	  betyder	  musernas	  konst.	  
Muserna	  hör	  till	  den	  grekiska	  mytologin	  och	  de	  ansvarade	  för	  bland	  annat	  musik,	  sång	  
och	  poesi.	  Av	  de	  totalt	  nio	  muserna	  var	  fyra	  av	  dem:	  Erato,	  Euterpe,	  Polyhymnia	  och	  
Terpsichore,	  direkt	  förknippade	  med	  musik.	  I	  den	  grekiska	  mytologin	  fanns	  även	  guden	  
Apollon	  som	  rådde	  över	  både	  musik	  och	  medicin	  (Nilsson,	  2008).	  Etosläran	  är	  en	  annan	  
tradition	  från	  antiken	  som	  förbinder	  hälsa	  med	  musik.	  Enligt	  Ruud	  (2002)	  var	  etosläran	  
en	  musikfilosofi	  som	  tillägnade	  de	  olika	  tonarterna	  särskilda	  egenskaper.	  Tonarterna	  
och	  intervallerna	  ansågs	  verka	  lugnande	  eller	  upphetsande	  och	  den	  rådande	  
uppfattningen	  var	  att	  musik	  kunde	  stämma	  själen	  från	  disharmoni	  till	  harmoni.	  	  

2.1.2	  Hälsa	  och	  välbefinnande	  	  
Världshälsoorganisationen	  definierar	  hälsa	  som	  ”ett	  tillstånd	  av	  fullständigt	  fysiskt,	  
mentalt	  och	  socialt	  välbefinnande	  och	  inte	  enbart	  frånvaron	  av	  sjukdom	  eller	  svaghet”	  
(World	  Health	  Organization,	  2003,	  författarens	  översättning).	  I	  definitionen	  berörs	  
tanken	  om	  att	  hälsa	  till	  viss	  del	  kan	  påverkas	  av	  individen.	  Exempelvis	  kan	  hälsa	  komma	  
att	  påverkas	  av	  vardagliga	  aktiviteter	  vilka	  med	  fördel	  kan	  kopplas	  till	  konst	  och	  kultur.	  
Kritik	  mot	  definitionen	  är	  att	  den	  inte	  tar	  hänsyn	  till	  ekonomiska	  resurser	  varken	  
individuellt	  eller	  i	  samhället	  runt	  enstaka	  individer.	  Enligt	  MacDonald,	  Kreutz	  och	  
Mitchell	  (2012)	  är	  diskussionen	  om	  konstens	  och	  kulturens	  betydelse	  idag	  frånvarande	  
när	  hälsa	  och	  välbefinnande	  diskuteras.	  	  
	  
I	  vissa	  traditioner	  inom	  läkekonsten	  har	  musik	  kopplats	  samman	  med	  hälsa	  och	  läkande	  
i	  över	  30	  000	  år,	  men	  den	  forskning	  som	  finns	  att	  tillgå	  inom	  ämnet	  fokuserar	  i	  
huvudsak	  på	  hur	  människan	  reagerar	  på	  musik	  i	  korta	  perioder	  och	  i	  konstruerade	  
situationer.	  Det	  är	  därför	  egentligen	  oklart	  vilka	  effekter	  musik	  har	  på	  hälsa	  och	  
välbefinnande	  i	  vardagliga	  situationer	  (Västfjäll,	  Juslin	  &	  Hartig,	  2012).	  
	  
Ruud	  (2002)	  menar	  att	  det	  kan	  vara	  problematiskt	  att	  påstå	  att	  det	  föreligger	  ett	  
samband	  mellan	  hälsa	  och	  kultur.	  Den	  huvudsakliga	  utmaningen	  ligger	  i	  att	  lägga	  fram	  
bevis	  och	  komma	  till	  en	  dokumenterad	  slutsats.	  Enligt	  Ruud	  (2002)	  är	  hälsa	  en	  kontrast	  
till	  sjukdom,	  men	  Ruud	  hävdar	  också	  att	  hälsa	  inte	  är	  en	  medicinsk	  angelägenhet,	  utan	  
en	  kulturell	  sådan.	  Ruud	  uttrycker	  att	  ”hälsa	  är	  en	  reserv,	  en	  styrka	  och	  ett	  motstånd	  
mot	  sjukdom”,	  vilket	  står	  i	  kontrast	  till	  den	  traditionella	  behandlingen	  av	  sjukdomar	  och	  
symptom	  vid	  äldreboenden	  och	  sjukhus	  (Ibid,	  s.	  17).	  MacDonald	  et	  al.	  (2012)	  hävdar	  i	  
sin	  tur,	  att	  musik	  kan	  fungera	  som	  en	  sorts	  avledningsmanöver	  för	  kroppen	  och	  på	  så	  
sätt	  fungera	  som	  en	  åtgärd	  mot	  olika	  åkommor	  på	  samma	  sätt	  som	  diverse	  mediciner.	  
Det	  är	  också	  utifrån	  detta	  påstående	  som	  denna	  studie	  har	  sin	  utgångspunkt.	  	  
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Enligt	  Rolvsjord	  (1998)	  finns	  det	  dock	  en	  ökad	  medvetenhet	  och	  diskussion	  kring	  
användandet	  av	  medicinsk	  behandling	  som	  enda	  alternativ.	  Rolvsjord	  (1998)	  berör	  även	  
en	  viktig	  faktor	  vid	  vård	  och	  omsorg	  av	  äldre,	  nämligen	  reminiscens,	  Heap	  definierar	  
reminiscens	  som	  ”gjenkallelse	  og	  formidling	  av	  tilbakelagte	  opplevelser”	  (1994,	  s.	  130).	  	  	  
Detta	  kan	  också	  beskrivas	  som	  en	  återblick	  på	  livet	  som	  uttrycks	  till	  exempel	  i	  
demenssjuka	  äldres	  upprepande	  beteende,	  som	  uppstår	  ur	  en	  förlorad	  identitet.	  
Identitet	  beskrivs	  i	  sin	  tur	  som	  en	  utvecklingsprocess	  som	  varar	  hela	  livet	  där	  individen	  
i	  samspel	  med	  omgivningen	  skapar	  och	  omvärderar	  sin	  identitet:	  
	  

Gjenkallelse	  og	  formidling	  av	  tilbakelagte	  opplevelser	  er	  ikke	  et	  planløst	  snakk	  
for	  å	  slå	  tiden	  i	  hjel.	  Reminisens	  er	  en	  tjenlig	  og	  nødvendig	  aktivitet.	  Den	  
representerer	  en	  skanse,	  et	  forsvar	  mot	  angrep	  på	  egen	  identitet,	  på	  et	  
tidspunkt	  og	  ved	  en	  terskel	  i	  livet	  hvor	  opplevelser	  av	  egen	  identitet,	  egenverd	  
og	  selvstyring	  er	  alvorlig	  truet.	   	  	  
(Heap,	  1994,	  s.	  130)	  
	  

Heap	  (1994)	  menar	  att	  reminiscens	  kan	  vara	  ett	  mycket	  användbart	  hjälpmedel	  i	  
arbetet	  inom	  äldrevård.	  Reminiscens	  kostar	  dock	  mycket	  tid	  och	  tålamod	  och	  Heap	  
menar	  att	  människor	  i	  allmänhet	  inte	  har	  det	  tålamod	  eller	  de	  resurser	  som	  krävs	  för	  
använda	  reminiscens	  som	  ett	  hjälpmedel	  för	  att	  återvinna	  minnen.	  Heap	  säger	  vidare	  att	  
betydelsen	  av	  reminiscens	  under	  senare	  år,	  börjat	  uppmärksammas	  som	  metod	  inom	  
äldrevården.	  Respons	  och	  respekt	  är,	  enligt	  Heap,	  viktiga	  nyckelord	  för	  hur	  arbetet	  med	  
reminiscens	  kan	  bidra	  till	  äldres	  hälsa	  och	  livskvalitet.	  Rolvsjord	  (1998)	  är	  överens	  med	  
Heap	  (1994)	  i	  vad	  reminiscens	  kan	  göra	  för	  de	  äldre	  och	  hon	  framhäver	  också	  att	  
reminiscens	  till	  och	  med	  utgör	  ett	  behov	  hos	  äldre	  människor,	  eftersom	  det	  hör	  ihop	  
med	  individers	  identitet.	  
	  
Identitet	  kan	  delas	  in	  i	  tre	  varianter	  beroende	  på	  sammanhang;	  en	  subjektiv	  identitet	  
som	  har	  att	  göra	  med	  tillhörighet	  i	  sociala	  grupper	  och	  positioner	  i	  samhället,	  en	  
kulturell	  som	  uttrycks	  i	  och	  genom	  en	  subjektiv	  identitet,	  och	  slutligen	  en	  social	  identitet	  
där	  minnen	  kommer	  till	  uttryck	  i	  former	  av	  till	  exempel	  texter	  och	  symboler	  (Heap,	  
1994).	  Ruud	  är	  överens	  med	  Heap	  i	  definitionen	  av	  identitet,	  dvs.	  att	  identitet	  är	  något	  
som	  konstrueras	  genom	  hela	  livet	  (Heap,	  1994;	  Ruud,	  2002).	  Ruud	  (2002)	  går	  så	  långt	  
att	  han	  gör	  musik	  till	  en	  metafor	  för	  identitet,	  han	  skänker	  därmed	  musiken	  en	  egen	  
identitet	  i	  bildandet	  av	  en	  persons	  identitet.	  I	  tillägg	  påpekar	  Ruud	  (2002)	  att	  det	  inom	  
fälten	  musik-‐hälsa-‐livskvalité	  nog	  inte	  finns	  någon	  målgrupp	  som	  har	  bättre	  utbyte	  av	  
musik	  än	  äldre.	  
	  
Enligt	  Hallam	  (2012)	  använder	  sig	  människor	  av	  musik	  i	  vardagen	  för	  att	  ändra	  eller	  
förstärka	  humör	  och	  miljö,	  till	  exempel	  med	  hjälp	  av	  bakgrundsmusik.	  Ofta	  väljs	  musik	  
som	  reducerar	  ångest	  och	  ökar	  välbefinnandet.	  Effekterna	  av	  bakgrundsmusik	  förstärks	  
därefter	  om	  individen	  väljer	  musik	  själv	  samtidigt	  som	  den	  musik	  som	  väljs	  blottlägger	  
en	  del	  av	  en	  persons	  identitet.	  Hallam	  (2012)	  säger	  vidare	  att	  musik	  kan	  användas	  med	  
positiv	  effekt	  på	  hälsa	  och	  välbefinnande,	  men	  också	  med	  negativ	  effekt	  om	  lyssnaren	  
känner	  att	  hen	  inte	  har	  kontroll	  över	  musiken.	  

Människans	  respons	  på	  musik	  är	  individuell	  enligt	  Hallam	  (2012),	  och	  det	  finns	  en	  
mängd	  faktorer	  som	  påverkas	  och	  påverkar;	  fysiologiska,	  motoriska,	  intellektuella,	  
estetiska,	  känslor,	  humör	  och	  upphetsning.	  Subjektiviteten	  i	  påverkan	  gör	  att	  det	  inte	  
går	  att	  förutse	  en	  exakt	  reaktion	  på	  ett	  stycke	  musik,	  men	  Hallam	  menar	  ändå	  att	  
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forskarna	  till	  viss	  del	  kan	  generalisera	  när	  det	  gäller	  förhållandet	  mellan	  mänskliga	  
reaktioner	  och	  bestämd	  musik.	  	  

2.2	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  tidigare	  forskning	  med	  relevans	  till	  studiens	  syfte.	  Dessvärre	  
har	  det	  varit	  svårt	  att	  hitta	  forskning	  om	  äldre	  utan	  demenssjukdom	  så	  därför	  beskrivs	  
här	  också	  till	  viss	  del	  forskning	  om	  ämnet	  musik	  för	  äldre	  med	  demenssjukdom.	  
	  
Bright	  (1997)	  har	  undersökt	  52	  informanters	  upplevelser	  av	  musik,	  där	  alla	  hade	  fyllt	  
60	  år.	  Enligt	  Bright	  (1997)	  har	  musik	  i	  huvudsak	  två	  effekter	  på	  äldre;	  emotionell	  effekt	  
och	  social	  effekt.	  Den	  emotionella	  effekten	  beskrivs	  som	  en	  fysiologisk	  effekt	  främst	  
knuten	  till	  känslor,	  minnen	  och	  kontakter	  i	  individens	  tidigare	  liv,	  medan	  den	  sociala	  
effekten	  beskrivs	  som	  en	  psykosocial	  effekt	  direkt	  kopplad	  till	  delade	  intressen	  och	  
aktiviteter.	  	  
	  
I	  en	  annan	  studie	  har	  Hays	  (2005)	  intervjuat	  38	  äldre	  informanter	  med	  olika	  bakgrund	  
och	  olika	  grad	  av	  musikutbildning;	  från	  obefintlig	  utbildning	  till	  professionella	  musiker,	  
för	  att	  se	  om	  musik	  hade	  någon	  inverkan.	  I	  studien	  framkom	  att	  informanterna	  
betraktade	  musik	  som	  något	  av	  vikt	  för	  formande	  av	  en	  egen	  identitet,	  och	  som	  något	  
mer	  än	  underhållning.	  I	  likhet	  med	  Bright	  (1997)	  fann	  Hays	  också	  att	  musik	  ansågs	  
kunna	  återkalla	  livshändelser,	  känslor	  och	  erfarenheter.	  Hays	  påpekar	  också	  att	  
informanterna	  i	  studien	  ”gick	  på	  djupet	  av	  sina	  känslor”	  och	  att	  musik	  hjälpte	  dem	  att	  
uttrycka	  dessa:	  	  
	  

Through	  music	  many	  participants	  were	  made	  more	  aware	  of	  their	  emotions	  
and	  were	  able	  to	  explore	  these	  to	  greater	  depths.	  Music	  helped	  these	  
informants	  to	  make	  sense	  of	  feelings	  and	  emotions.	  	  
(Hays,	  2005,	  s.	  30)	  

	  
Enligt	  Hays	  (2005)	  betraktas	  också	  musik	  som	  ett	  tidsfördriv	  då	  den	  uppges	  användas	  
som	  ett	  nöje	  som	  deltagarna	  spenderar	  tid	  på	  och	  därmed	  fyller	  ett	  hål	  i	  sitt	  liv.	  Musik	  
anses	  också	  användas	  som	  ett	  distraktionsmoment	  från	  andra	  aktiviteter	  för	  att	  dessa	  
ska	  kännas	  roligare	  (Hays,	  2005).	  Deltagarna	  i	  Hays’	  (2005)	  studie	  beskriver	  att	  
välbefinnande	  handlar	  om	  att	  kunna	  vara	  fysiskt,	  kognitivt	  och	  socialt	  aktiv	  så	  länge	  som	  
möjligt.	  I	  samma	  studie	  visas	  att	  det	  är	  fullt	  möjligt	  så	  länge	  musiken	  anpassas	  till	  den	  
enskilde	  och	  att	  personalen	  också	  samtidigt	  vet,	  och	  förstår,	  hur	  de	  ska	  använda	  musik	  i	  
mötet	  med	  den	  äldre.	  Om	  det	  görs	  på	  rätt	  sätt	  menar	  Hays	  (2005)	  att	  musik	  kan	  bidra	  
till	  positivt	  åldrande	  och	  välbefinnande	  hos	  äldre	  personer,	  dock	  inte	  hos	  alla.	  Enligt	  
Ruud	  (2002)	  är	  också	  äldrevård	  det	  området	  där	  musik	  anses	  ha	  högst	  positivt	  värde.	  
Även	  om	  åldrandet	  försvagar	  kroppen	  och	  de	  äldre	  mister	  funktioner,	  både	  fysiska	  och	  
psykiska,	  så	  är	  det	  musikaliska	  minnet	  något	  av	  det	  sista	  som	  försvinner.	  Ruud	  (2002)	  
menar	  även	  att	  mycket	  av	  en	  persons	  identitet	  står	  att	  finna	  i	  det	  ”musikaliska	  minnet”	  
vilket	  medför	  att	  musik	  kan	  väcka	  livslust	  hos	  en	  del	  äldre	  personer.	  En	  höjd	  känsla	  av	  
livskvalitet	  är	  också	  en	  positiv	  effekt	  av	  musik,	  menar	  Ruud	  (2002).	  
	  
Ridder	  (2005)	  beskriver	  en	  balans	  i	  välbefinnandet	  som	  ”arousal”.	  Detta	  begrepp	  är	  
svårt	  att	  översätta	  till	  svenska	  men	  innebär	  att	  individet	  i	  fråga	  varken	  är	  över-‐	  eller	  
understimulerad,	  utan	  mycket	  uppmärksam	  och	  med	  i	  nuet.	  Demenssjuka	  personer	  har	  
ofta	  reducerade	  sinnen	  och	  därmed	  svårt	  att	  orientera	  sig	  vilket	  bland	  annat	  leder	  till	  
ökt	  förvirring	  (Skovdahl	  &	  Berentsen,	  2014).	  Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  märka	  sig	  att	  
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demens	  inte	  är	  en	  sjukdom,	  utan	  ett	  samlingsbegrepp	  för	  sjukdomar	  i	  hjärnan	  och	  som	  
reducerar	  hjärnans	  kognitiva	  förmågor	  (Skovdahl	  &	  Berentsen,	  2014).	  Ridder	  (2005)	  
uppger	  att	  förvirrade	  demenssjuka	  patienter	  ofta	  hamnar	  i	  ett	  högvarvsläge	  (hyper-‐
arousal)	  där	  hjärnan	  arbetar	  för	  fullt	  och	  kroppen	  är	  stressad.	  Ett	  resultat	  av	  detta	  
högvarvsläge	  är	  att	  hjärnan	  till	  slut	  resignerar	  av	  utmattning	  och	  hamnar	  i	  ett	  viloläge	  
(hypo-‐arousal).	  Vidare	  menar	  Ridder	  (2005)	  att	  musik	  kan	  reglera	  arousal	  bland	  annat	  
genom	  användande	  av	  rogivande	  musik.	  Nilsson	  (2008)	  beskriver	  den	  rogivande	  
musiken	  på	  detta	  sätt:	  
	  

…	  musiken	  ska	  spelas	  i	  dur,	  med	  långsam	  takt,	  i	  ett	  mellantonläge,	  med	  en	  
födande	  rytm	  med	  konsonanta	  harmonier,	  innehåller	  främst	  låga	  toner,	  stabilt	  
och	  långsamt	  tempo,	  lågmäld	  nyans,	  mjuka	  tonansatser,	  klar	  struktur	  och	  
form	  och	  tätt	  sammanbundna	  toner.	  […]	  Den	  lugna	  musiken	  bör	  vara	  
instrumental	  dvs.	  innehåller	  inte	  vokala	  inslag.	  Detta	  för	  att	  lyssnaren	  inte	  ska	  
behöva	  ”hänga	  upp	  sig”	  på	  orden	  som	  sjungs	  utan	  bara	  kunna	  ”flyta”	  med	  i	  
musiken.	  Tempot	  är	  det	  som	  är	  av	  avgörande	  betydelse	  för	  musikens	  effekt.	  
En	  snabb	  tempo	  kan	  påverka	  sympatiska	  nervsystemet	  positivt	  och	  därmed	  ge	  
en	  högre	  hjärtfrekvens,	  blodtryck	  och	  andningsfrekvens	  medan	  det	  omvända	  
kan	  ske	  vid	  en	  långsam	  tempo	  på	  musiken.	  Rekommenderat	  tempo	  är	  60-‐80	  
slag	  i	  minuten.	  Likaså	  har	  ljudvolymen	  betydelse;	  […]	  En	  optimal	  ljudnivå	  för	  
en	  lugnande	  effekt	  är	  ungefär	  50	  dB	  dock	  ej	  högre	  än	  60dB.	  (Ibid,	  s.	  5)	  
	  

Nilsson	  (2008)	  konstaterar	  vidare	  att	  det	  är	  okänt	  vilken	  musikgenre	  som	  kan	  sägas	  ha	  
bäst	  effekt	  på	  hälsa	  och	  välbefinnande,	  men	  att	  när	  det	  är	  fråga	  om	  en	  person	  med	  
demenssjukdom	  bör	  det	  väljas	  musik	  som	  är	  välbekant	  eftersom	  det	  ger	  en	  känsla	  av	  
trygghet	  (Myskja,	  2005;	  Nilsson,	  2008).	  	  

Hays	  och	  Minichiello	  (2005)	  har	  genomfört	  en	  studie	  med	  kvalitativa	  intervjuer	  av	  52	  
informanter	  i	  åldersspannet	  60-‐98	  år.	  I	  studien	  framkommer	  att	  äldre,	  genom	  musik,	  
fick	  tillbaka	  minnen	  av	  människor	  som	  inte	  längre	  fanns	  i	  deras	  närhet.	  Många	  av	  
informanterna	  i	  studien	  använde	  också	  musik	  för	  att	  mäta	  och	  upprätthålla	  
välbefinnandet	  i	  den	  meningen	  att	  musik	  gav	  dem	  hopp	  och	  en	  bra	  känsla	  i	  kroppen.	  De	  
påpekar	  att	  studien	  inte	  är	  menad	  att	  ge	  svar	  på	  om	  eller	  hur	  musik	  kan	  inverka	  på	  
äldres	  identitet	  och	  välbefinnande,	  utan	  att	  den	  syftar	  till	  att	  ge	  ett	  underlag	  för	  vidare	  
forskning	  i	  ämnet.	  	  

Slutligen	  har	  Laukka	  (2006)	  i	  en	  studie	  utforskat	  sambandet	  mellan	  välbefinnande	  och	  
strategier	  för	  musiklyssnande.	  Laukka	  beskriver	  här	  att	  de	  äldre	  lyssnade	  på	  musik	  för	  
att	  påverka	  känslomässiga	  funktioner,	  identitet	  och	  samhörighet	  samt	  att	  användandet	  
av	  musik	  ansågs	  ha	  en	  positiv	  effekt	  på	  flera	  av	  de	  äldre.	  Laukka	  poängterar	  emellertid	  
att	  undersökningen	  visar	  att	  sambandet	  mellan	  lyssnande	  och	  välbefinnande	  var	  liten,	  
men	  att	  den	  ändå	  existerade.	  	  
	  
Forskningen	  visar	  således	  på	  positiva	  resultat	  när	  det	  gäller	  musik	  som	  redskap	  inom	  
vården,	  dock	  är	  dessa	  resultat	  svaga	  och	  underlaget	  litet	  (Bright,	  1997;	  Hays,	  2005;	  Hays	  
&	  Minichiello,	  2005;	  Laukka,	  2006;	  Nilsson,	  2008;	  Ridder,	  2005;	  Ruud,	  2002).	  	  
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2.3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  

2.3.1	  Det	  sociokulturella	  perspektivet	  
Lev	  Vygotskij	  var	  en	  rysk	  filosof	  och	  pedagog	  som	  under	  1900-‐talets	  första	  hälft	  
undersökte	  barns	  lärande	  och	  utveckling.	  Vygotskij	  var	  en	  av	  den	  sociokulturella	  
traditionens	  främsta	  förespråkare	  och	  han	  fokuserade	  främst	  på	  vad	  olika	  individer	  
kunde	  lära	  på	  egen	  hand	  och	  vad	  individen	  behövde	  hjälp	  med.	  Vygotskij	  fann	  det	  han	  
kallade	  för	  högre	  psykologiska	  förmågor	  vilka	  innebär	  till	  exempel	  att	  kunna	  läsa,	  skriva,	  
resonera	  abstrakt	  och	  lösa	  problem.	  Att	  utveckla	  och	  använda	  kulturella	  redskaper	  är	  en	  
del	  av	  människans	  speciella	  egenskaper:	  ”Det	  är	  genom	  kommunikation	  […]	  med	  andra	  
som	  vi	  formas	  som	  tänkande	  varelser”	  (Lundgren,	  Säljö	  &	  Liberg,	  2010,	  s.	  189).	  
Vygotskij	  ville	  bort	  från	  den	  rådande	  uppfattningen	  att	  språk	  och	  tanke	  var	  två	  skilda	  
saker	  eftersom	  han	  såg	  dessa	  som	  nära	  besläktade.	  Dock	  menade	  Vygotskij	  att	  språket	  
är	  ett	  medel	  för	  kommunikation	  och	  att	  människan	  tänker	  med	  språkliga	  tecken	  som	  
redskap	  (Lundgren	  et	  al.,	  2010).	  

2.3.2	  Mediering	  
Inom	  sociokulturell	  tradition	  finner	  vi	  det	  grundläggande	  begreppet	  mediering,	  vars	  
ursprung	  kommer	  från	  tyskans	  ord	  för	  förmedling:	  	  
	  

Med	  mediering	  avses	  att	  människor	  använder	  redskap	  eller	  verktyg	  när	  vi	  
förstår	  vår	  omvärld	  och	  agerar	  i	  den.	  (Lundgren	  et	  al.,	  2010,	  s.	  185)	  

	  
Enligt	  Säljö	  (2013)	  är	  mediering	  den	  relation	  som	  länkar	  samman	  människor	  via	  
redskap	  och	  att	  genom	  medieringen	  lever	  fysiska	  och	  språkliga	  redskap	  vidare.	  
Mediering	  behöver	  inte	  alltid	  underlätta	  kommunikationen,	  utan	  mediering	  innebär	  att	  
personen	  i	  fråga	  också	  måste	  vara	  förtrolig	  med	  innebörden.	  	  

2.3.3	  Redskap	  
Människan	  använder	  redskap	  för	  att	  förstå	  sin	  omvärld	  för	  att	  kunna	  agera	  i	  den.	  Två	  olika	  
redskap	  definieras:	  Ett	  språkligt	  och	  ett	  materiellt.	  Det	  språkliga	  redskapet	  beskrivs	  som	  ett	  
intellektuellt	  redskap	  som	  ses	  som	  ”en	  symbol,	  ett	  tecken	  eller	  ett	  teckensystem	  vi	  använder	  
för	  att	  tänka	  och	  kommunicera	  med”	  (Lundgren	  et	  al.,	  2010,	  s.	  185):	  
	  

Med	  redskap	  eller	  verktyg	  menas	  de	  resurser,	  såväl	  språkliga	  (eller	  
intellektuella)	  som	  fysiska,	  som	  vi	  har	  tillgång	  till	  och	  som	  vi	  använder	  när	  vi	  
förstår	  vår	  omvärld	  och	  agerar	  i	  den.	  (Säljö,	  2010,	  s.	  20)	  

	  
Språkliga	  redskap	  ses	  egentligen	  inte	  som	  naturliga,	  utan	  de	  anses	  uppstå	  ur	  traditioner.	  
Därmed	  ändras	  och	  utvecklas	  de	  också	  genom	  kulturella	  gemenskaper.	  Förespråkare	  för	  
sociokulturell	  tradition	  menar	  att	  de	  fysiska	  och	  intellektuella	  redskapen	  förekommer	  
tillsammans	  och	  utgör	  varandras	  förutsättningar.	  Därför	  används	  hellre	  termen	  kulturella	  
redskap	  om	  alla	  de	  fysiska	  föremål	  som	  finns	  inom	  en	  kultur	  (Lundgren	  et	  al.,	  2010).	  
	  
En	  särställning	  som	  medierande	  redskap	  intar	  det	  mänskliga	  språket:	  
	  

Språk	  i	  den	  sociokulturella	  traditionen	  ska	  […]	  förstås	  som	  ett	  dynamiskt	  och	  
ständigt	  utvecklingsbart	  teckensystem	  som	  samspelar	  med	  andra	  
uttrycksformer.	  (Lundgren	  et	  al.,	  2010,	  s.	  188)	  	  
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Det	  ovanstående	  citatet	  ger	  en	  inblick	  i	  hur	  människor	  kommunicerar	  muntligt	  med	  
varandra,	  både	  verbalt	  och	  non-‐verbalt.	  Den	  verbala	  kommunikationen	  föregår	  med	  
konkreta	  ord,	  och	  den	  non-‐verbala	  kommunikationen	  är	  ljud	  och	  kroppsspråk	  med	  vilka	  
människan	  uttrycker	  sig	  (Eide	  &	  Eide,	  2007).	  Avslutningsvis	  bör	  här	  nämnas,	  att	  musik	  
utifrån	  detta	  perspektiv	  i	  denna	  studie,	  ses	  som	  ett	  medierande	  redskap.	  	  	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  den	  kvalitativa	  intervjun	  som	  forskningsmetod,	  hur	  
datamaterialet	  har	  samlats	  in	  och	  bearbetats	  samt	  hur	  studien	  sedan	  genomförts.	  	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
Det	  finns	  enligt	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  två	  former	  av	  intervjuer:	  En	  är	  den	  
strukturerade	  intervjun	  som	  innehåller	  delvis	  öppna	  frågor,	  men	  även	  frågor	  med	  
bestämda	  alternativ.	  Denna	  metod	  är	  mest	  lämplig	  i	  kvantitativa	  studier.	  En	  annan	  är	  
den	  kvalitativa	  intervjun	  som	  består	  av	  en	  semistrukturerad	  intervju	  med	  enbart	  
förbestämda	  frågeområden	  där	  informanten	  uppmuntras	  att	  prata	  fritt	  om	  ämnet.	  
	  
Den	  form	  som	  använts	  i	  den	  här	  studien	  är	  kvalitativ	  intervju.	  Denna	  form	  beskrivs	  som	  
en	  lämplig	  datainsamlingsmetod	  då	  den	  ger	  tillfälle	  för	  forskaren	  att	  träffa	  
informanterna	  personligen,	  vilket	  ger	  en	  ökad	  möjlighet	  att	  utifrån	  informantens	  villkor	  
reflektera	  över	  ämnet	  i	  fråga.	  För	  att	  verkligen	  kunna	  erhålla	  en	  så	  sanningsenlig	  bild	  
som	  möjligt	  och	  få	  svar	  på	  studiens	  frågor,	  krävs	  att	  forskaren	  har	  förståelse	  för	  den	  
kvalitativa	  intervjun	  som	  metod	  samt	  att	  hen	  har	  en	  bred	  förståelse	  för	  studiens	  
bakgrundslitteratur	  innan	  intervjuerna	  äger	  rum.	  Frågorna	  som	  ställs	  måste	  också	  vara	  
utformade	  på	  så	  sätt	  att	  informanten	  ges	  utrymme	  att	  tala	  fritt	  i	  ämnet	  (Kvale	  &	  
Brinkmann,	  2009).	  	  
	  

[…]	  intervjun	  är	  i	  grunden	  ett	  planerat	  och	  klokt	  genomfört	  samtal	  […]	  
(Johansson	  &	  Svedner,	  2010,	  s.	  6)	  

	  
För	  att	  en	  intervju	  skall	  kunna	  sägas	  vara	  tillförlitlig	  måste	  forskaren	  se	  till	  att	  skapa	  
förtroende	  i	  intervjusituationen.	  Om	  informanten	  inte	  känner	  förtroende	  för	  forskaren	  
kan	  det	  hända	  att	  hen	  inte	  pratar	  fritt	  om	  ämnet,	  inte	  håller	  sig	  helt	  sanningsenlig	  eller	  
inte	  alls	  pratar	  mycket	  eller	  i	  värsta	  fall	  drar	  sig	  helt	  ur	  studien	  (Johansson	  &	  Svedner,	  
2010):	  
	  

Intervjuaren	  skapar	  god	  kontakt	  genom	  att	  lyssna	  uppmärksamt,	  genom	  att	  
visa	  intresse,	  förståelse	  och	  respekt	  för	  vad	  intervjupersonen	  säger	  och	  genom	  
att	  vara	  tydlig	  med	  vad	  hon	  vill	  veta.	  	  
(Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009,	  s.	  144)	  

	  
En	  ytterligare	  aspekt	  av	  vikt	  är	  att	  forskaren	  håller	  sina	  åsikter,	  tankar,	  idéer	  och	  
fördomar	  borta	  från	  intervjusituationen	  eftersom	  det	  annars	  är	  lätt	  att	  dennes	  syn	  på	  
ämnet	  återspeglas	  i	  informantens	  intervjusvar	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2010).	  Om	  	  
forskaren	  är	  nervös	  kan	  det	  försvåra	  intervjusituationen	  om	  hen	  avbryter	  informantens	  
tankebanor	  när	  till	  exempel	  informanten	  tar	  en	  ”tankerast”	  och	  forskaren	  direkt	  bryter	  
in	  med	  nya	  frågor.	  Forskaren	  bör	  därför	  förhålla	  sig	  tillbakadragen	  och	  använda	  det	  
Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  kallar	  ”tystnad	  som	  frågemetod”.	  
	  
Forskaren	  har	  som	  uppgift	  att	  skapa	  en	  atmosfär	  som	  underlättar	  samtalet	  i	  syfte	  att	  få	  
fram	  så	  goda	  och	  uttömmande	  svar	  som	  möjligt	  om	  ämnet.	  Detta	  innefattar	  att	  skapa	  
trygghet	  och	  förståelse	  samt	  att	  reducera	  känslan	  av	  prestation	  som	  många	  informanter	  
kan	  uppleva.	  Det	  måste	  alltid	  värderas	  om	  informanten	  är	  sanningsenlig	  och	  ifall	  det	  
verkar	  som	  att	  informanten	  inte	  håller	  sig	  till	  sina	  egna	  erfarenheter	  bör	  det	  värderas	  att	  
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inte	  använda	  materialet	  eller	  eventuellt	  avbryta	  intervjun	  helt	  och	  hållet	  (Kvale	  &	  
Brinkmann,	  2009).	  	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  
I	  denna	  studie	  har	  datamaterialet	  samlats	  in	  med	  hjälp	  av	  kvalitativa	  semistrukturerade	  
intervjuer.	  	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Kvalitativa	  semistrukturerade	  intervjuer	  innebär	  här	  att	  jag	  som	  forskare	  har	  utgått	  från	  
fasta	  frågeområden	  med	  öppna	  frågor	  som	  möjliggör	  varierade	  svar	  och	  lättillgängliga	  
följdfrågor.	  Denna	  metod	  har	  valts	  därför	  att	  jag	  önskade	  få	  en	  djupare	  inblick	  i	  
informanternas	  syn	  på	  deras	  arbete	  och	  dessutom	  erhålla	  en	  bred	  
bakgrundsinformation.	  Efter	  att	  i	  liten	  skala	  först	  ha	  provat	  några	  av	  de	  olika	  
forskningsmetoder	  som	  beskrivs	  av	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010),	  såsom	  kvalitativ	  
intervju,	  observation,	  och	  enkät,	  beslöts	  tidigt	  i	  arbetet	  att	  semistrukturerad	  kvalitativ	  
intervju	  som	  metod	  var	  det	  bästa	  valet.	  Denna	  metod	  kändes	  bäst	  för	  att	  utforska	  och	  
hitta	  svar	  på	  studiens	  forskningsfrågor	  och	  syfte,	  eftersom	  jag	  genom	  att	  ställa	  de	  rätta	  
frågorna	  kunde	  låta	  informanterna	  göra	  ett	  ”djupdyk”	  i	  sina	  egna	  tankevärldar.	  	  

3.2.2	  Urval	  
Efter	  en	  sökning	  bland	  äldreboenden	  och	  utbildningar	  valdes	  fyra	  informanter	  ut	  som	  
arbetar	  eller	  har	  arbetat	  med	  musik	  för	  äldre.	  Jag	  fick	  kontakt	  med	  dessa	  informanter	  
dels	  genom	  ledningen	  på	  olika	  äldreboenden,	  dels	  genom	  gemensamma	  bekanta.	  Två	  av	  
informanterna	  arbetar	  i	  Sverige	  och	  två	  arbetar	  i	  Norge.	  
	  
Med	  utgångspunkt	  i	  Vetenskapsrådets	  (2002)	  Forskningsetiska	  principer	  inom	  
humanistisk-‐samhällsvetenskaplig	  forskning	  har	  författaren	  valt	  att	  anonymisera	  
studiens	  informanter	  enligt	  Regel	  6:	  	  
	  	  

Alla	  uppgifter	  om	  identifierbara	  personer	  skall	  antecknas,	  lagras	  och	  
avrapporteras	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  enskilda	  människor	  ej	  kan	  identifieras	  av	  
utomstående.	  I	  synnerhet	  galler	  detta	  uppgifter	  som	  kan	  uppfattas	  vara	  etiskt	  
känsliga.	  Detta	  innebär	  att	  det	  skall	  vara	  praktiskt	  omöjligt	  för	  utomstående	  
att	  komma	  åt	  uppgifterna.	  	  
(Vetenskapsrådet,	  2002,	  s.	  12)	  
	  

Informanterna	  presenteras	  därför	  nedan	  med	  fingerade	  namn	  för	  att	  säkerställa	  deras	  
anonymitet.	  Personligen	  känner	  jag	  ingen	  av	  de	  valda	  informanterna.	  
	  
Studiens	  informanter	  är:	  	  
	  
Ulrika,	  cirka	  55	  år,	  bor	  och	  arbetar	  i	  Sverige.	  Utbildad	  förskollärare	  med	  musik	  som	  
huvudämne.	  Arbetar	  på	  äldreboende	  som	  obehörig	  musikterapeut	  med	  musikgrupper	  
för	  äldre	  främst	  med	  demenssjukdom.	  	  
	  
Maria,	  cirka	  30	  år,	  bor	  och	  arbetar	  i	  Norge.	  Utbildad	  musikterapeut.	  Arbetar	  i	  förskola.	  
Erfarenhet	  relevant	  för	  denna	  studie:	  Masterprojekt	  om	  musik	  och	  rörelse	  för	  äldre	  med	  
och	  utan	  demenssjukdom.	  	  
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Cathrine,	  cirka	  40	  år,	  bor	  och	  arbetar	  i	  Norge.	  Utbildad	  musikterapeut,	  fortbildning	  inom	  
musikpedagogik.	  Arbetar	  på	  äldreboende	  med	  musikgrupper	  för	  äldre	  med	  
demenssjukdom.	  	  
	  
Lena,	  cirka	  40	  år,	  bor	  och	  arbetar	  i	  Sverige.	  Utbildad	  musikpedagog.	  Arbetar	  på	  
äldreboende	  med	  musik-‐	  och	  rörelsegrupper	  för	  äldre	  utan	  demenssjukdom.	  

3.2.3	  Datainsamling	  
Alla	  fyra	  informanterna	  kontaktades	  per	  e-‐post	  där	  studien	  också	  presenterades.	  
Informanterna	  tillfrågades	  om	  de	  ville	  delta	  samtidigt	  som	  de	  fick	  information	  gällande	  
studien,	  därefter	  gavs	  de	  också	  tillfälle	  att	  ställa	  frågor	  både	  innan	  och	  efter	  de	  tackat	  ja	  
till	  att	  delta.	  Alla	  fyra	  informanterna	  har	  alltså	  tidigt	  fått	  en	  beskrivning	  av	  hur	  
intervjuerna	  skulle	  spelas	  in,	  transkriberas	  och	  bearbetas	  av	  enbart	  författaren	  och	  
eventuellt	  studiens	  handledare.	  Författaren	  har	  dock	  under	  arbetets	  gång	  inte	  delat	  
intervjuerna	  med	  studiens	  handledare	  och	  på	  så	  sätt	  är	  all	  information	  gällande	  
informanterna	  fullständigt	  anonym.	  
	  
Till	  en	  början	  var	  det	  planerat	  att	  alla	  intervjuer	  skulle	  genomföras	  på	  plats,	  det	  vill	  säga	  
där	  informanten	  befann	  sig.	  Det	  visade	  sig	  senare	  ej	  vara	  genomförbart	  av	  det	  skäl	  att	  
informanterna	  bor	  mycket	  utspridda	  i	  två	  olika	  länder	  och	  det	  blev	  då	  alltför	  stora	  
geografiska	  avstånd.	  När	  två	  av	  intervjuerna	  skulle	  genomföras	  via	  telefon	  beslutades	  
det	  att	  alla	  intervjuer	  skulle	  genomföras	  på	  samma	  sätt.	  Detta	  för	  att	  förhindra	  alltför	  
stora	  skillnader	  i	  hur	  intervjuerna	  genomförs	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009)	  samt	  för	  att	  
säkerställa	  studiens	  reliabilitet	  genom	  ett	  konsekvent	  genomförande	  (Kvale,	  1997).	  	  
	  
Studiens	  datamaterial	  består	  endast	  av	  ljudfiler	  och	  anteckningar	  som	  togs	  medan	  
intervjuerna	  genomfördes	  och	  de	  baseras	  därför	  endast	  på	  vad	  jag	  som	  intervjuare	  
hörde.	  Informanternas	  kroppsspråk	  är	  således	  frånvarande	  i	  tolkningen	  av	  
datamaterialet	  trots	  att	  jag	  tror	  kroppsspråket	  kan	  utgöra	  en	  stor	  del	  av	  själva	  
upplevelsen	  i	  en	  intervjusituation.	  På	  grund	  av	  detta	  kan	  jag	  som	  forskare	  således	  ha	  
gått	  miste	  om	  en	  viktig	  personlig	  kontakt	  mellan	  mig	  och	  informanterna	  (Kvale	  &	  
Brinkmann,	  2009).	  	  
	  
Vardera	  intervju	  hade	  en	  tidsram	  på	  60	  minuter,	  dock	  med	  möjlighet	  till	  individuella	  
variationer	  beroende	  på	  hur	  mycket	  de	  olika	  informanterna	  hade	  att	  säga.	  Det	  
planerades	  tid	  för	  intervjun	  som	  sedan	  genomfördes	  per	  telefon.	  Inspelningen	  skedde	  
via	  applikationen1	  TapeACall	  som	  låter	  användaren	  spela	  in	  både	  in-‐	  och	  utgående	  ljud	  i	  
telefonsamtal.	  Ljudet	  från	  inspelningen	  fördes	  vidare	  från	  en	  mobiltelefon	  till	  en	  dator.	  
Sedan	  transkriberades	  intervjuerna	  och	  det	  gjordes	  en	  analys	  där	  jag	  sökte	  efter	  teman	  
som	  vidare	  kategoriserades	  tillsammans	  med	  informanternas	  idéer,	  tankar	  och	  åsikter.	  	  
	  
När	  intervjuerna	  utfördes	  märkte	  jag	  att	  min	  bakgrundskunskap	  gällande	  metoden	  
kvalitativa	  intervjuer	  var	  något	  bristfällig.	  Det	  som	  saknades	  mest	  var	  en	  mer	  ingående	  
beskrivning	  av	  hur	  intervjuer	  utförs	  via	  telefon.	  Jag	  var	  medveten	  om	  farhågorna	  kring	  
avsaknaden	  av	  kroppsspråk,	  dock	  kände	  jag,	  speciellt	  efter	  första	  intervjun,	  att	  det	  
förtroende	  som	  fanns	  mellan	  mig	  som	  intervjuare	  och	  informanten	  var	  gott,	  men	  det	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Applikation	  –	  tilläggsprogram,	  i	  det	  här	  fallet	  på	  min	  privata	  mobiltelefon.	  
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saknades	  en	  personlig	  kontakt,	  något	  som	  kunde	  ha	  funnits	  med	  om	  vi	  hade	  träffats	  till	  
exempel	  på	  informantens	  arbetsplats	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
Varje	  intervju	  transkriberades	  ordagrant	  och	  när	  alla	  intervjuer	  var	  genomförda	  och	  
transkriberade	  jämfördes	  de	  med	  varandra	  och	  det	  framkom	  likheter	  och	  skillnader	  
vilka	  slutligen	  resulterade	  i	  flera	  olika	  teman.	  När	  intervjuerna	  transkriberades	  valde	  jag	  
att	  endast	  skriva	  ut	  dem	  i	  skriftspråklig	  stil.	  Detta	  är	  dels	  tidsbesparande,	  men	  det	  
underlättar	  även	  bearbetningen	  av	  datamaterialet	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  Jag	  valde	  
också	  att	  inte	  skriva	  ner	  intervjuerna	  detaljerat	  med	  alla	  ljudord,	  betoningar	  eller	  övriga	  
ljud	  eller	  ord	  som	  inte	  platsar	  i	  formell	  text,	  dels	  för	  att	  göra	  intervjuerna	  och	  eventuella	  
citat	  i	  studien	  mer	  lättlästa	  och	  dels	  för	  att	  undvika	  en	  oetisk	  framställning	  av	  
informanterna	  (Kvale,	  1997).	  Även	  om	  intervjuerna	  transkriberades	  på	  detta	  sätt	  anser	  
jag	  att	  resultatet	  sanningsenligt	  visar	  det	  som	  informanterna	  velat	  uttrycka.	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
I	  studien	  har	  de	  etiska	  aspekterna	  baserats	  på	  de	  riktlinjer	  som	  presenteras	  i	  
Examensarbete	  för	  lärarutbildningen	  av	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010).	  De	  tar	  speciellt	  
upp	  en	  rad	  etiska	  kriterier	  utformade	  för	  forskning	  (Humanistisk-‐samhällsvetenskapliga	  
forskningsrådet,	  1996):	  
	  

-‐ Deltagarna	  skall	  få	  en	  rättvisande	  och	  begriplig	  beskrivning	  av	  
undersökningsmetoderna	  och	  undersökningens	  syfte.	  

-‐ Deltagarna	  skall	  ha	  möjlighet	  att	  när	  som	  helst	  ställa	  frågor	  om	  undersökningen	  
och	  få	  sina	  frågor	  sanningsenligt	  besvarade.	  

-‐ Deltagarna	  skall	  upplysas	  om	  att	  de	  kan	  avböja	  att	  delta	  eller	  avbryta	  sin	  
medverkan	  utan	  negativa	  följder.	  

-‐ Deltagarna	  skall	  vara	  säkra	  på	  att	  deras	  anonymitet	  skyddas	  …	  Om	  man	  
överväger	  att	  namnge	  de	  som	  deltagit	  i	  undersökningen	  måste	  man	  ha	  tillstånd	  
från	  alla	  berörda.	  	  

	  
Genom	  att	  följa	  de	  riktlinjer	  som	  Humanistisk-‐samhällsvetenskapliga	  forskningsrådet	  
(1996)	  utarbetat	  vill	  jag	  som	  forskare	  visa	  respekt	  för	  de	  personer	  som	  deltar	  och	  även	  
öka	  motivation	  och	  vinna	  förtroende	  hos	  desamma:	  ”Examensarbetet	  måste	  bygga	  på	  
respekt	  för	  de	  människor	  som	  deltar”	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2010,	  s.	  22).	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
För	  att	  säkerställa	  studiens	  validitet	  har	  endast	  personer	  med	  relevant	  utbildning	  och	  
arbete	  som	  studien	  syftar	  till	  att	  undersöka	  intervjuats.	  I	  denna	  studie	  betyder	  relevant	  
utbildning	  och	  jobb	  att	  informanterna	  är	  utbildade	  musiklärare	  eller	  musikterapeuter	  i	  
någon	  form.	  Relevant	  utbildning	  definieras	  i	  förhållande	  till	  studiens	  syfte	  som	  utbildad	  
instrumentalpedagog,	  klasspedagog,	  eller	  att	  de	  har	  en	  allmän	  lärarutbildning	  med	  
inriktning	  musik	  från	  antingen	  musikhögskola	  eller	  lärarhögskola,	  eller	  
musikterapeututbildning.	  I	  tillägg	  till	  en	  relevant	  utbildning	  ställs	  som	  ett	  kriterium	  att	  
de	  arbetar	  eller	  har	  arbetat	  med	  musik	  och	  äldre	  inom	  vården.	  Som	  Kvale	  och	  
Brinkmann	  (2009)	  rekommenderar	  gällande	  reliabilitet,	  har	  intervjuerna	  spelats	  in,	  
transkriberats	  och	  analyserats	  av	  författaren	  personligen,	  och	  ingen	  annan.	  Alla	  
intervjuer	  har	  behandlats	  på	  samma	  sätt.	  	  
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4	  Resultat	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  resultat.	  Syftet	  är	  att	  utforska	  vilka	  uppfattningar	  
fyra	  musikutbildade	  personer	  med	  erfarenhet	  av	  äldre	  har	  när	  det	  gäller	  musik	  och	  
äldre.	  På	  vilka	  sätt	  anses	  musik	  kunna	  inverka	  på	  äldre	  människors	  hälsa	  och	  
välbefinnande?	  Vilka	  olika	  arbetssätt	  anses	  möjliga	  när	  det	  gäller	  musik	  med	  äldre?	  
De	  teman	  som	  framkommit	  under	  analyserna	  av	  intervjuerna	  är	  musikens	  fysiska,	  
emotionella,	  kognitiva	  och	  sociala	  betydelse;	  arbetssätt	  inom	  musik	  för	  äldre	  idag	  och	  
slutligen	  hur	  arbetssätten	  inom	  musik	  för	  äldre	  kan	  utvecklas.	  

4.1	  Musik	  anses	  påverka	  hela	  människan	  

4.1.1	  Fysisk	  betydelse	   	  
Maria	  anser	  att	  musik	  och	  rörelse,	  tillsammans,	  stimulerar	  de	  äldres	  motorik.	  Hon	  
menar	  också	  att	  äldre	  personer	  verkar	  bli	  lugna	  av	  att	  lyssna	  till	  lugn	  musik	  och	  mer	  
livliga	  när	  de	  lyssnar	  till	  rytmisk	  musik.	  Ulrika	  säger	  att	  de	  äldre	  som	  deltar	  i	  hennes	  
musikstunder	  uttrycker	  samma	  sak,	  i	  tillägg	  till	  att	  hon	  ser	  att	  de	  rör	  sig	  på	  ett	  
fridsammare	  sätt	  efter	  musikstunden.	  Vidare	  anser	  Ulrika	  att	  musik	  lindrar	  oro,	  och	  att	  
den	  stimulerar	  de	  äldre	  att	  röra	  på	  sig,	  särskilt	  när	  de	  är	  i	  grupp.	  Hon	  ser	  att	  de	  äldre	  blir	  
mer	  smidiga	  och,	  särskilt	  när	  de	  lämnar	  musikstunden,	  rör	  sig	  både	  snabbare	  och	  
lättare:	  
	  

Jeg	  ser	  det	  ved	  latter	  og	  med	  et	  smil,	  […]	  jeg	  har	  vært	  mest	  i	  kontakt	  med	  
demente,	  men	  også	  noen	  friske	  eldre,	  som	  ikke	  har	  hatt	  demensproblematikk.	  
Jeg	  ser	  at	  […]	  mange	  blir	  lettere	  i	  kroppen,	  og	  noen	  får	  lettere	  for	  å	  bevege	  seg	  
etterpå,	  at	  musikken	  virker	  fysisk.	  (Maria)	  

	  
Maria	  uttrycker	  här	  sin	  uppfattning	  om	  hur	  musik	  direkt	  inverkar	  på	  de	  äldres	  motorik.	  
	  
Cathrine	  hänvisar	  till	  tidigare	  forskning	  som	  visar	  hur	  musik	  fysiologiskt	  aktiverar	  olika	  
delar	  av	  hjärnan,	  till	  exempel	  hur	  endorfiner	  frigörs	  och	  på	  så	  sätt	  verkar	  både	  
lyckofrämjande	  och	  smärtlindrande.	  Hon	  menar	  också	  att	  lycka	  är	  ett	  tillstånd	  som	  
medför	  att	  kroppens	  egna	  amfetaminer	  (här	  menar	  nog	  informanten,	  som	  hon	  nämnt	  
tidigare;	  endorfiner)sköljs	  ur	  och	  påverkar	  kroppen	  fysiskt.	  Med	  detta	  summerar	  
Cathrine	  hur	  hon	  menar	  att	  musik	  fysiskt	  kan	  påverka	  kroppen.	  I	  likhet	  med	  Cathrine	  
säger	  Ulrika	  att	  de	  äldre	  även	  uttrycker	  mindre	  smärta	  och	  tillägger	  att	  de	  uttrycker	  
nästintill	  ingen	  ångest	  efter	  en	  musikstund.	  	  

Sammanfattning	  
Det	  råder	  enighet	  bland	  informanterna	  att	  musik	  och	  deltagande	  i	  musikstunder	  lindrar	  
smärta,	  oro	  och	  ångest	  samt	  stimulerar	  fysisk	  förmåga	  hos	  äldre.	  Efter	  en	  musikstund	  
synes	  de	  äldre	  till	  exempel	  vara	  lättare	  i	  kroppen	  genom	  att	  de	  rör	  sig	  smidigare	  än	  före	  
musikstunden,	  två	  av	  informanterna	  anser	  också	  att	  musik	  verkar	  smärtlindrande.	  

4.1.2	  Emotionell	  betydelse	  
Den	  emotionella	  betydelsen,	  enligt	  Maria,	  är	  att	  musik	  ökar	  trivsel	  och	  känsla	  av	  vitalitet	  
och	  att	  vara	  levande.	  	  
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Cathrine	  menar	  att	  användning	  av	  kända	  sånger	  är	  fördelaktigt	  eftersom	  det	  i	  dessa	  går	  
att	  byta	  ut	  text	  så	  att	  de	  äldre	  sjunger	  ett	  budskap	  i	  en	  känd	  melodi.	  Det	  kan	  också	  vara	  
lättare	  att	  få	  personer	  med	  demenssjukdom	  att	  förstå	  och	  lyssna	  på	  det	  som	  sägs	  genom	  
att	  sjunga:	  	  
	  

Det	  er	  lettere	  å	  få	  kontakt	  med	  dem.	  Jeg	  kan	  bruke	  en	  sang	  hvis	  vi	  skal	  gjøre	  et	  
eller	  annet	  og	  de	  ikke	  skjønner	  helt,	  så	  kan	  jeg	  bruke	  en	  kjent	  melodi	  og	  så	  kan	  
jeg	  lage	  en	  ny	  tekst.	  Så	  roer	  de	  seg	  med	  det	  og	  jeg	  ser	  jo	  også	  at	  jeg	  får	  kontakt,	  
jeg	  når	  inn,	  de	  møter	  blikket	  mitt	  og	  vi	  er	  på	  nett.	  (Cathrine)	  	  

	  
Cathrine	  säger	  vidare	  att	  om	  det	  används	  sång	  och	  musik	  i	  omvårdnadssituationer,	  till	  
exempel	  vid	  hjälp	  vid	  personlig	  hygien,	  så	  är	  det	  som	  om	  de	  äldre	  glömmer	  bort	  att	  de	  är	  
i	  en	  ofta	  obehaglig	  situation.	  Det	  underlättar	  både	  fysiskt	  och	  psykiskt	  arbete	  för	  
omvårdnadspersonalen	  samtidigt	  som	  de	  äldre	  upplever	  en	  mindre	  obehaglig	  start	  på	  
dagen:	  
	  

En	  annen	  ting	  er	  at	  med	  musikk	  så,	  den	  åpner	  jo	  dører	  inn	  til	  ting	  som	  kanskje	  
var	  glemt,	  ting	  som	  de	  ikke	  har	  tenkt	  på	  på	  lenge.	  Det	  kommer	  fram	  minner,	  
gode	  minner	  og	  dårlige	  minner,	  selvfølgelig.	  Men	  det	  at	  de	  plutselig	  kommer	  
på	  ting	  som	  de	  har	  gjort,	  plasser	  de	  har	  vært,	  opplevelser.	  Og	  det	  gjør	  jo	  noe	  at	  
når	  vi,	  ting	  som	  har	  vært	  positivt,	  så	  skjer	  det	  noe	  med	  oss	  alle	  sammen.	  Og	  
det	  gjør	  jo	  det	  med	  dem	  også.	  De	  blir	  mer	  fornøyd.	  (Cathrine)	  

	  
Lena	  säger	  att	  hon	  känner	  en	  kontakt	  under	  musikstunden	  som	  är	  olikt	  något	  annat	  i	  
livet,	  hon	  definierar	  den	  så	  här:	  
	  

Varje	  gång	  jag	  kommer	  in	  i	  samlingssalen,	  ser	  jag	  10	  par	  lysande	  ögon.	  De	  vet	  
vad	  som	  är	  på	  gång,	  och	  jag	  vet	  vad	  som	  kommer.	  Känslan	  av	  att	  se	  de	  gamlas	  
ögon,	  med	  en	  sådan	  lycka	  inombords...	  Jag	  vet	  inte	  hur	  jag	  kan	  beskriva	  det	  
annat	  än	  med	  ett	  ord:	  Magiskt!	  (Lena)	  

	   	   	   	   	   	  
Vidare	  uttrycker	  Lena	  glädje	  över	  att	  få	  arbeta	  med	  äldre	  och	  vara	  en	  resurs	  i	  deras	  
vardag.	  De	  äldre	  brukar	  därefter	  också	  stoppa	  henne	  i	  korridoren	  när	  musikstunden	  är	  
slut	  och	  berätta	  om	  allt	  de	  har	  upplevt	  under	  den	  gångna	  veckan.	  	  

Sammanfattning	  
Musik	  anses	  kunna	  användas	  som	  en	  trigger	  för	  känslor	  som	  ges	  utlopp	  för	  i	  kroppen,	  
den	  anses	  även	  kunna	  användas	  som	  distraktionsmoment	  för	  underlättande	  av	  
omvårdnadssituationer.	  Användandet	  av,	  för	  de	  äldre,	  känt	  material	  uppges	  också	  vara	  
av	  vikt	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  känna	  sig	  trygga	  i	  situationen.	  	  

4.1.3	  Kognitiv	  betydelse	  
Maria	  säger	  att	  människan	  kan	  ha	  både	  god	  och	  dålig	  hälsa,	  men	  att	  det	  hela	  handlar	  om	  
hur	  hon	  har	  det	  kroppsligt	  fysiskt	  och	  emotionellt,	  men	  också	  socialt	  i	  allmänhet;	  hur	  
hon	  i	  relation	  till	  välbefinnandet	  hanterar	  sin	  vardag.	  Maria	  säger	  vidare	  att	  med	  bra	  
hälsa	  menar	  hon	  att	  en	  människa	  kan	  känna	  sig	  frisk,	  ha	  överskott	  av	  energi,	  ha	  ett	  gott	  
socialt	  nätverk	  och	  allmänt	  känna	  sig	  bra	  med	  sig	  själv.	  Helhetsförståelsen	  av	  god	  hälsa	  
är	  om	  fysiskt,	  emotionellt,	  kognitivt	  och	  socialt	  välbefinnande	  knyts	  ihop	  och	  upplevs	  
tillsammans:	  
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Mange	  av	  de	  som	  var	  med	  synes	  jeg,	  og	  de	  som	  sa	  det	  selv,	  at	  de	  følte	  seg	  
veldig	  oppglødd	  etter	  musikkstunden.	  Det	  at	  de	  kjente	  veldig	  på	  trivsel	  og	  
glede	  av	  å	  være	  sammen	  og	  drive	  med	  musikk.	  Og	  jeg	  har	  også	  opplevd	  det	  
sånn	  i	  individuelle	  møter	  én	  og	  én	  at	  de	  setter	  veldig	  pris	  på	  musikken	  i	  møte	  
med	  en	  annen.	  Og	  noen	  som	  har	  vært	  veldig	  stressa	  eller	  engstelig	  for	  et	  eller	  
annet	  kan	  roe	  seg	  veldig	  etter	  å	  høre,	  bare	  å	  ligge	  og	  lytte	  til	  rolig	  musikk,	  eller	  
kjent	  musikk	  som	  de	  har	  et	  forhold	  til.	  Og	  så	  opplever	  jeg	  at	  noen	  blir	  lettere	  i	  
gangen	  når	  de	  går	  etter	  å	  ha	  vært	  med	  på	  aktivitet	  med	  musikk	  til	  […]	  at	  
rytmen	  i	  musikken	  har	  gjort	  noe	  med	  rytmen	  i	  kroppen,	  de	  har	  lettere	  for	  å	  
bevege	  seg.	  (Maria)	  

	  
Ulrika	  beskriver	  välbefinnande	  på	  ett	  liknande	  sätt	  som	  Maria	  och	  svarar	  så	  här	  på	  
frågan	  om	  vad	  välbefinnande	  innebär	  för	  henne:	  
	  

Att	  vara	  tillfreds	  på	  nåt	  sätt	  och	  ha	  emotionella	  behov	  tillfredsställda.	  […]	  eller	  
att	  vara	  en	  del	  av	  ett	  sammanhang,	  en	  gemenskap.	  Och	  ha	  så	  mycket	  ro	  inom	  
sig	  att	  man	  tar	  vara	  på	  det.	  Då	  mår	  man	  bra.	  (Ulrika)	  
	  

Både	  Maria	  och	  Ulrika	  menar	  att	  musikens	  kognitiva	  betydelse	  bottnar	  i	  vikten	  av	  att	  må	  
bra.	  De	  äldre	  uttrycker	  detta	  själva	  efter	  en	  musikstund.	   	   	  

Sammanfattning	  
Fysisk,	  emotionell	  och	  socialt	  välbefinnande	  anses	  kunna	  bidra	  till	  god	  hälsa	  och	  
förbättrad	  kognitiv	  förmåga.	  Återigen	  dras	  vikten	  av	  gemenskap	  fram	  av	  några	  av	  
informanterna.	  

4.1.4	  Social	  betydelse	  
Maria	  och	  Lena	  betonar	  på	  liknande	  sätt	  betydelsen	  av	  sammanhållning	  och	  att	  de	  äldre	  
ges	  möjlighet	  att	  knyta	  an	  till	  andra	  som	  bor	  på	  äldreboendet.	  Lena	  säger	  att	  hon	  
upplever	  att	  de	  äldre	  som	  deltagit	  i	  en	  musikstund	  ofta	  blir	  sittande	  kvar	  i	  samlingssalen	  
för	  att	  fortsätta	  sjunga	  på	  sångerna	  samtidigt	  som	  de	  kommer	  med	  nya	  förslag	  på	  
sånger,	  och	  vid	  sådana	  tillfällen	  passar	  de	  också	  på	  att	  diskutera	  dagens	  händelser.	  	  
	  
Ulrika	  menar	  att	  musik	  utgör	  en	  del	  av	  livet	  för	  alla	  och	  att	  den	  främjar	  gemenskap.	  
Deltagandet	  i	  en	  musikstund	  gör	  att	  de	  äldre	  är	  med	  om	  någonting	  tillsammans,	  att	  de	  
delar	  livet	  med	  någon	  annan	  och	  då	  känner	  sig	  mindre	  ensamma.	  
	  
Cathrine	  uttrycker	  det	  hon	  menar	  är	  dagens	  verklighet	  vid	  ålderdomshem:	  

	  
…	  det	  må	  jo	  være	  fryktelig	  kjedelig	  å	  bare	  sitte	  i	  en	  stol	  og	  halvsove	  på	  et	  
sykehjem,	  for	  det	  er	  jo	  faktisk	  det	  som	  er	  virkeligheten	  for	  en	  del	  beboere.	  
(Cathrine)	  

	  
Detta	  är	  enligt	  mig,	  ett	  klart	  uttryck	  för	  att	  aktivering	  av	  äldre	  anses	  vara	  av	  vikt.	  	  

Sammanfattning	  
Känslor	  av	  gemenskap	  betraktas	  som	  ett	  återkommande	  behov	  enligt	  studiens	  
informanter.	  Sammanhållning	  anses	  ge	  de	  äldre	  mer	  energi	  och	  livslust.	  Informanterna	  
menar	  att	  gemenskapsfrämjande	  aktiviteter	  är	  gynnsamt	  för	  ett	  gott	  socialt	  
välbefinnande.	  
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4.2	  Arbetssätt	  

4.2.1	  Informanternas	  arbetssätt	  
Lena	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  musik	  används	  i	  omvårdnadssituationer	  i	  syfte	  att	  mjuka	  
upp	  spända	  situationer.	  Hon	  menar	  att	  det	  egentligen	  inte	  finns	  någon	  som	  vill	  ha	  hjälp	  
att	  tvätta	  sig	  till	  exempel,	  speciellt	  inte	  när	  personen	  ifråga	  bär	  på	  en	  demenssjukdom.	  
Själv	  använder	  hon	  sig	  av	  främst	  gemensamma	  musikstunder	  där	  de	  äldre	  sjunger	  i	  
grupp.	  Hon	  driver	  sin	  verksamhet	  nästan	  som	  en	  körmodell	  där	  hon	  agerar	  dirigent	  och	  
lär	  ut	  enkla	  kanoner,	  till	  exempel	  sången	  ”Broder	  Jakob”,	  och	  sånger	  som	  använts	  i	  
skolundervisningen	  under	  många	  år.	  Lena	  säger	  att	  det	  är	  svårt	  att	  arbeta	  i	  hennes	  
situation	  eftersom	  hon	  är	  ensam	  som	  musiklärare	  vid	  äldreboendet	  och	  ensam	  därmed	  
ansvarar	  för	  aktiveringen	  av	  många	  äldre.	  Hon	  uttrycker	  en	  frustration	  över	  att	  inte	  
kunna	  hjälpa	  tillräckligt	  många	  och	  aldrig	  kunna	  ha	  en	  individuell	  musikstund	  med	  
någon	  av	  de	  äldre.	  	  
	  
Cathrine	  har	  inlett	  ett	  projekt	  där	  hon	  för	  samman	  barn	  och	  äldre	  i	  musik.	  Hon	  använder	  
sig	  då	  främst	  av	  så	  kallade	  generationssånger	  som	  de	  äldre	  har	  lärt	  sig	  när	  de	  var	  barn	  
och	  som	  barnen	  fortfarande	  lär	  sig	  än	  idag.	  Genom	  att	  arbeta	  på	  detta	  sätt	  lyckas	  hon	  
undervisa	  i	  musik	  tvärs	  över	  generationsgränserna	  och	  speciellt	  de	  äldre	  får,	  enligt	  
henne,	  en	  ytterligare	  positiv	  inverkan	  genom	  kontakten	  med	  barnen.	  Det	  hon	  saknar	  i	  
sitt	  arbete	  är	  dock	  tid.	  Hon	  önskar	  mer	  tid	  till	  varje	  enskild	  person,	  speciellt	  bland	  de	  
äldre	  och	  skulle	  gärna	  ha	  minst	  en	  halv	  timme	  per	  person	  och	  vecka.	  Då	  hade	  den	  äldre	  
fått	  chans	  att	  lyssna	  på	  sin	  personligt	  valda	  musik	  och	  effekten	  av	  musikundervisningen	  
hade	  kunnat	  vara	  ännu	  starkare.	  	  
	  
Ulrika	  berättar	  hur	  de	  arbetar	  med	  musik	  på	  hennes	  äldreboende.	  Där	  har	  de	  pub	  eller	  
dansbana	  varje	  vecka	  där	  de	  äldre	  får	  röra	  sig	  till	  musik,	  även	  de	  som	  är	  rullstolsbundna	  
får	  då	  hjälp	  av	  omvårdnadspersonalen	  att	  röra	  på	  sig.	  Musiken	  framförs	  antingen	  av	  
live-‐musiker	  eller	  cd-‐skiva.	  Varannan	  vecka	  är	  det	  andakt	  med	  psalmsång	  på	  hemmet,	  
och	  musiken	  väljs	  då	  av	  tre	  olika	  kyrkor.	  Musiken	  varierar	  i	  dessa	  fall	  mellan	  dels	  
högtravande	  psalmer	  och	  dels	  väckelsebetonande	  andliga	  sånger	  ackompanjerat	  av	  
gitarr	  eller	  piano.	  I	  tillägg	  har	  äldreboendet	  en	  fast	  konsertpianist	  som	  kommer	  
varannan	  vecka	  och	  håller	  konsert	  för	  både	  boende	  och	  personal.	  Ulrikas	  arbetssätt	  som	  
musiklärare	  rör	  sig	  kring	  ett	  material	  som	  hon	  själv	  varit	  med	  att	  ta	  fram;	  ett	  20-‐tal	  olika	  
sånghäften	  som	  hon	  ackompanjerar	  med	  gitarr	  och	  sjunger	  både	  för	  och	  med	  de	  äldre.	  
Ulrika	  lyfter	  även	  fram	  den	  så	  kallade	  ”vårdarsången”2	  där	  personalen	  använder	  sång	  
som	  ett	  sätt	  för	  att	  förenkla	  omvårdnadssituationer	  som	  till	  exempel	  att	  sjunga	  en	  
marschbetonad	  sång	  som	  hjälp	  till	  att	  gå.	  Ulrika	  påpekar	  också	  att	  för	  att	  kunna	  arbeta	  
som	  henne,	  med	  en	  mängd	  aktiviteter	  både	  externt	  och	  internt,	  så	  gäller	  det	  att	  ha	  
resurser.	  Om	  resurserna	  inte	  finns	  så	  är	  det	  svårt	  att	  kunna	  bibehålla	  och	  utveckla	  
arbetet	  med	  musik	  för	  äldre.	  	  
	  
Marias	  arbete	  med	  äldre	  utgörs	  av	  en	  musik-‐	  och	  rörelsegrupp	  med	  fokus	  på	  aktivt	  
deltagande	  och	  aktivering	  av	  de	  äldres	  sinnen.	  Genom	  arbetet	  med	  denna	  grupp	  har	  hon	  
kommit	  fram	  till	  andra	  sätt	  att	  arbeta	  på.	  Hon	  lyfter	  även	  fram	  vikten	  av	  gemensamt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Situation	  där	  vårdaren	  sjunger	  för	  eller	  tillsammans	  med	  en	  patient/boende	  för	  att	  främja	  dennes	  
medgörlighet	  och	  aktivitetsnivå	  (Götell,	  2008).	  
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lyssnande	  till	  musik	  där	  tankar,	  associationer	  och	  minnen	  ges	  fritt	  utlopp,	  samt	  
möjligheten	  att	  hålla	  en	  öppen	  diskussion	  om	  upplevelserna	  av	  musiklyssningen	  efteråt.	  	  	  
	  
I	  tillägg	  poängterar	  hon	  att	  de	  som	  tidigare	  spelat	  ett	  instrument	  borde	  få	  en	  chans	  att	  
återigen	  praktisera	  sitt	  instrument	  för	  att	  erhålla	  än	  mer	  stimulans.	  	  

Sammanfattning	  
Informanterna	  beskriver	  en	  rad	  olika	  arbetssätt	  och	  kommer	  med	  förslag	  på	  hur	  
musikpedagoger	  skulle	  kunna	  arbeta	  med	  musik	  både	  med	  och	  för	  de	  äldre.	  De	  
arbetssätt	  som	  utkristalliserar	  sig	  är	  gemensamma	  sånggrupper;	  individuella	  
musikstunder;	  musikstunder	  där	  de	  äldre	  får	  röra	  sig	  till	  musik	  och	  sång	  med	  
ackompanjemang	  med	  både	  aktivt	  och	  passivt	  deltagande.	  En	  utmaning	  som	  visar	  sig	  i	  
informanternas	  arbete	  är	  resurser,	  de	  menar	  här	  att	  det	  inte	  finns	  tillräckligt	  med	  
ekonomiska	  resurser	  för	  att	  kunna	  spendera	  nog	  tid	  med	  varje	  enskild	  deltagare.	  

4.2.2	  Utvecklingen	  av	  arbetssätt	  inom	  ämnet	  musik	  för	  äldre	  
Ulrika	  saknar	  ett	  pedagogiskt	  material	  specifikt	  riktat	  till	  undervisning	  av	  äldre,	  och	  hon	  
menar	  att	  det	  är	  musikpedagogerna	  som	  ansvarar	  för	  att	  utveckla	  ett	  sådant	  material.	  
Med	  ett	  sådant	  material	  skulle	  hon	  få	  hjälp	  med	  att	  locka	  fram	  de	  äldres	  delaktighet	  i	  
musikstunder	  på	  olika	  sätt.	  Det	  handlar	  om	  att	  också	  kunna	  lyssna	  på	  olika	  musikstilar	  
och	  olika	  ljud	  samtidigt	  som	  det	  som	  känns	  bekant	  och	  tryggt	  bibehålls,	  speciellt	  i	  mötet	  
med	  de	  som	  har	  demenssjukdom.	  	  
	  
Maria,	  å	  andra	  sidan,	  menar	  att	  det	  kanske	  inte	  är	  undervisningsmaterial	  som	  saknas,	  
utan	  hellre	  ett	  material	  som	  vägleder	  omvårdnadspersonal	  på	  äldreboenden	  i	  hur	  de	  
kan	  använda	  musik	  mer	  medvetet.	  Maria	  menar	  inte	  att	  omvårdnadspersonalen	  behöver	  
kunna	  spela,	  men	  att	  de	  i	  alla	  fall	  bör	  ha	  ett	  medvetet	  förhållande	  till	  vilken	  typ	  av	  musik	  
de	  använder	  sig	  av	  och	  under	  vilka	  tider	  och	  situationer:	  Att	  medvetenheten	  ökas	  i	  
relation	  till	  vilken	  betydelse	  musik	  kan	  ha.	  	  
	  
Cathrine	  tycker	  att	  utvecklandet	  av	  ett	  musikpedagogiskt	  material	  borde	  baseras	  på	  
samtal	  med	  friska	  äldre	  som	  har	  mental	  förmåga	  att	  reflektera	  över	  sin	  egen	  
livssituation	  och	  hur	  de	  skulle	  uppskatta	  musikundervisning:	  	  
	  

…	  jeg	  tror	  faktisk	  man	  må	  gå	  litt	  inn	  på	  sykehjemsavdelinger	  og	  se	  litt,	  og	  
snakke	  litt	  med	  dem	  […]	  som	  rett	  og	  slett	  bare	  er	  gammel	  og	  har	  et	  liv	  de	  kan	  
fortelle	  om	  og	  bli	  kjent	  med	  personene	  og	  så	  etter	  hvert,	  eller	  parallelt	  med	  
det,	  bruke	  sanger,	  snakk	  med	  dem	  om	  hvilke	  sanger	  de	  sang	  da	  de	  var	  unge,	  da	  
de	  gikk	  på	  skolen.	  (Cathrine)	  

	  
Här	  visar	  en	  majoritet	  av	  informanterna	  att	  det	  bör	  finnas	  en	  utveckling	  av	  
arbetssätt	  inom	  musik	  för	  äldre,	  de	  är	  dock	  inte	  eniga	  i	  vilken	  typ	  av	  material	  
som	  är	  optimal.	  
	  
Några	  av	  studiens	  informanter	  anser	  att	  de	  äldres	  förmåga	  att	  aktivt	  kunna	  delta	  i	  
musikstunderna	  varierar	  på	  grund	  av	  att	  många	  har	  demenssjukdom.	  De	  poängterar	  
också	  att	  de	  tror	  att	  deltagandet	  skulle	  kunna	  bli	  bättre	  om	  det	  fanns	  ett	  framtaget	  
pedagogiskt	  material.	  Cathrine	  berättar	  att	  hon	  före	  starten	  av	  sitt	  arbete	  inledde	  med	  
att	  utforska	  deltagarnas	  musikpreferenser,	  vilket	  fick	  till	  följd	  att	  det	  material	  hon	  
använder	  sig	  av	  bygger	  på	  dessa	  preferenser.	  Cathrine	  säger	  också	  att	  några	  av	  de	  äldre	  
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ibland	  kommer	  med	  förslag	  på	  sånger	  de	  vill	  höra	  och	  sjunga.	  På	  det	  sättet	  har	  hon	  lärt	  
sig	  många	  nya	  sånger	  som	  hon	  har	  kunnat	  ta	  med	  sig	  till	  de	  andra	  äldreboenden,	  och	  på	  
så	  sätt	  har	  hon	  fått	  möjlighet	  att	  också	  prova	  ut	  andra	  deltagares	  respons	  på	  dessa	  
sånger.	  Hon	  poängterar	  därför	  att	  de	  sånger	  hon	  använder	  sig	  av	  inte	  är	  något	  hon	  bara	  
har	  ”rafsat”	  ner	  i	  stunden,	  utan	  de	  är	  både	  väl	  genomtänkta	  och	  väl	  utprövade.	  Med	  
tanke	  då	  på	  att	  de	  äldre	  redan	  kan	  texterna	  på	  många	  av	  sångerna,	  så	  ökar	  också	  deras	  
aktiva	  deltagande.	  	  

Sammanfattning	  
Informanterna	  saknar	  musikpedagogiskt	  material	  i	  arbetet	  med	  äldre.	  Med	  ett	  sådant	  
material	  skulle	  de	  kunna	  öka	  medvetenheten	  kring	  vikten	  av	  musik	  för	  äldres	  
välbefinnande.	  Det	  framkommer	  också	  att	  de	  äldres	  möjlighet	  till	  deltagande	  i	  
musikstund	  begränsas	  av	  deras	  kognitiva	  förmåga.	  Deltagandet	  stärks	  vid	  användandet	  
av,	  för	  de	  äldre,	  känd	  material.	  
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5	  Diskussion	  	  
Detta	  kapitel	  inleds	  med	  en	  diskussion	  av	  de	  resultat	  som	  framkommit	  i	  studien.	  Kapitlet	  
avslutas	  med	  en	  egen	  reflektion,	  studiens	  betydelse	  och	  slutligen	  tips	  för	  framtida	  
forskning	  i	  ämnet.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  	  	  
En	  av	  de	  centrala	  frågeställningarna	  i	  denna	  studie	  är	  på	  vilka	  sätt	  musik	  anses	  kunna	  
inverka	  på	  äldre	  människors	  hälsa	  och	  välbefinnande.	  Baserad	  på	  informanternas	  svar	  
ser	  jag	  att	  de	  menar	  att	  musik	  utan	  tvekan	  kan	  inverka	  på	  äldre	  personer.	  Det	  som	  
främst	  lyfts	  fram	  är	  musikens	  emotionella	  effekt	  där	  de	  äldres	  humör	  i	  de	  flesta	  fall	  
verkar	  höjas.	  Den	  kognitiva	  effekten	  lyfts	  också	  fram	  vilken	  kan	  betraktas	  som	  nära	  
kopplad	  till	  musikens	  sociala	  betydelse.	  Hays	  (2005)	  menar	  att	  om	  musiken	  kan	  stärka	  
en	  människas	  kognitiva	  förmåga,	  leder	  den	  direkt	  till	  att	  människans	  sociala	  förmåga	  
stärks.	  Rolvsjord	  (1998)	  önskar	  ett	  ökat	  fokus	  på	  reminiscens	  där	  de	  äldre	  med	  
demenssjukdom	  får	  hjälp	  att	  ta	  till	  vara	  på	  minnen.	  Rolvsjord	  nämner	  även	  att	  
demenssjuka	  äldre	  ofta	  har	  en	  stark	  reduktion	  i	  de	  kognitiva	  förmågor	  som	  krävs	  för	  att	  
ha	  utbyte	  av	  reminiscensarbete	  genom	  till	  exempel	  musik,	  men	  påpekar	  att	  det	  inte	  
behöver	  vara	  till	  hinder	  för	  arbetet.	  Musik	  kan	  bidra	  till	  utveckling	  och	  trygghet	  i	  de	  
äldres	  identitet.	  Genom	  musik	  kan	  de	  äldre	  påminnas	  om	  de	  personer	  som	  tidigare	  i	  
livet	  var	  nära	  dem,	  men	  som	  de	  glömt	  bort,	  eller	  som	  nu	  har	  gått	  bort	  (Rolvsjord,	  1998).	  	  
	  
I	  studien	  framkommer	  att	  musik	  anses	  kunna	  användas	  som	  ett	  redskap	  i	  syfte	  att	  vinna	  
något	  annat,	  som	  till	  exempel	  förbättring	  av	  äldre	  personers	  fysiska,	  emotionella,	  
kognitiva	  och	  sociala	  hälsa	  och	  välbefinnande.	  Nilsson	  (2008)	  pekar	  på	  forskning	  som	  
kommit	  fram	  till	  att	  musik	  verkar	  smärtreducerande	  och	  därmed	  kan	  bidra	  till	  en	  
reduktion	  av	  intag	  av	  smärtlindrande	  mediciner.	  I	  tillägg	  verkar	  musik	  på	  ett	  emotionellt	  
plan,	  lindra	  både	  oro	  och	  ångest.	  Äldre	  med	  demenssjukdom	  visar	  sig	  mindre	  aggressiva	  
och	  oroliga,	  och	  den	  forskning	  Nilsson	  (2008)	  hänvisar	  till	  är	  dock	  inte	  baserad	  på	  aktivt	  
deltagande	  i	  musik,	  utan	  passivt	  lyssnande	  där	  de	  äldre	  genom	  sinnena	  kan	  stimuleras	  
kognitivt.	  En	  annan	  aspekt	  som	  lyfts	  av	  informanterna	  i	  min	  studie	  är	  resurser,	  och	  de	  
uttrycker	  att	  den	  mängd	  resurser	  som	  i	  dagsläget	  ställs	  till	  förfogande,	  är	  alldeles	  för	  
liten	  för	  att	  kunna	  genomföra	  det	  de	  önskar.	  	  
	  
En	  av	  informanterna,	  Cathrine,	  berättar	  om	  hur	  hon	  varje	  musikstund	  inleder	  och	  
avslutar	  med	  samma	  sång	  och	  på	  det	  sättet	  skapar	  en	  ram	  kring	  aktiviteten.	  Myskja	  
(2005)	  beskriver	  detta	  som	  en	  signalsång	  som	  kan	  hjälpa	  till	  att	  samla	  gruppen,	  skapa	  
en	  trygg	  ram	  och	  markera	  en	  början	  och	  ett	  avslut.	  Maria	  berättar	  att	  hon	  i	  sitt	  projekt	  
höll	  en	  öppen	  diskussion	  med	  de	  äldre.	  En	  sådan	  tankegång	  stärks	  av	  bland	  annat	  
Myskja	  (2005)	  som	  säger	  att	  det	  är	  bra	  att	  avsluta	  en	  musikstund	  med	  utvärdering	  
eftersom	  huvudmålet	  med	  en	  musikstund	  är	  ”stärkning	  av	  eget	  värde,	  skapa	  
välbefinnande,	  uttrycka	  känslor	  och	  skapa	  ett	  verktyg	  för	  mästrande”	  (Ibid,	  s.	  61,	  
författarens	  översättning).	  
	  
Trots	  informanternas	  varierade	  ålder,	  geografiska	  placering	  och	  utbildningsbakgrund	  är	  
de	  i	  de	  flesta	  problemställningar	  överens	  om	  vad	  de	  tycker	  om	  arbetet	  med	  musik	  för	  
äldre.	  De	  kommer	  till	  liknande	  slutsatser	  i	  de	  flesta	  fall	  och	  informanterna	  är	  också	  eniga	  
när	  det	  gäller	  musikens	  funktion	  i	  detta	  sammanhang.	  	  
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5.2	  Egna	  reflektioner	  	  
I	  huvudsak	  finner	  jag	  genom	  bakgrundslitteratur,	  tidigare	  forskning	  och	  denna	  studies	  
resultat	  att	  musik	  anses	  kunna	  bidra	  till	  upprätthållande	  av,	  och	  även	  förbättring	  av	  
äldre	  personers	  fysiska,	  emotionella,	  kognitiva	  och	  sociala	  förmågor.	  Genom	  ett	  aktivt	  
användande	  av	  musik	  vid	  äldreboenden	  och	  i	  vårdsituationer	  anses	  många	  äldres	  
livskvalitet	  kunna	  förbättras	  och	  förstärkas	  i	  hög	  grad.	  I	  vissa	  fall	  anses	  även	  
medicinering	  kunna	  minskas	  och	  psykosocial	  miljö	  förbättras.	  Möjligheter	  torde	  således	  
finnas	  till	  att	  förbättra	  de	  äldres	  förutsättningar	  för	  ökat	  välbefinnande.	  	  	  	  	  
	  
Informanterna	  i	  studien	  är	  överens	  om	  hur	  viktigt	  det	  är	  med	  gemenskapsfrämjande	  
aktiviteter,	  dock	  är	  det	  ingen	  som	  direkt	  uttrycker	  att	  dessa	  aktiviteter	  behöver	  vara	  av	  
musikalisk	  karaktär	  utan	  informanterna	  framhäver	  heller	  behovet	  av	  ett	  stärkt	  
kulturutbud	  i	  äldreomsorgen.	  	  
	   	  
Innan	  arbetets	  början	  kände	  jag	  en	  stark	  dragning	  till	  att	  utforska	  framför	  allt	  hur	  
musiken	  används	  inom	  äldreboenden	  och	  inom	  äldreomsorgen	  i	  allmänhet.	  Jag	  har	  
genom	  detta	  arbete	  fått	  en	  mycket	  större	  förståelse	  för	  musikens	  kraft	  och	  känner	  mig	  
inspirerad	  att	  själv	  jobba	  med	  musik	  för	  äldre.	  Genom	  detta	  har	  mina	  misstankar	  om	  
musikens	  funktion	  blivit	  bekräftade	  av	  bakgrundslitteraturen,	  tidigare	  forskning	  och	  av	  
denna	  studies	  informanter.	  

5.3	  Studiens	  betydelse	  	  
I	  denna	  studie	  visar	  bakgrundslitteraturen,	  tidigare	  forskning	  och	  informanternas	  
reflektioner	  att	  musik	  har	  en	  positiv	  effekt	  på	  äldres	  hälsa	  och	  välbefinnande.	  Flera	  av	  
forskningsartiklarna	  och	  informanterna	  menar	  att	  musik	  kan	  reducera	  användandet	  av	  
traditionell	  medicinering.	  Jag	  hoppas	  med	  detta	  att	  fler	  ser	  behovet	  av	  mer	  musik	  och	  
även	  annan	  konst	  och	  kultur	  i	  de	  äldres	  del	  av	  samhället.	  	  	  

5.4	  Fortsatt	  forskning	  	  
Med	  denna	  studies	  resultat	  som	  bakgrund	  vill	  jag	  föreslå	  att	  musikpedagoger	  som	  
intresserar	  sig	  för	  ämnet	  musik	  för	  äldre	  startar	  utvecklingen	  av	  ett	  undervisningsmaterial	  
riktad	  till	  äldre	  människor	  som	  bor	  i	  institution.	  Materialet	  bör	  innehålla	  en	  stor	  mängd	  
sånger	  och	  aktiviteter	  som	  väljs	  ut	  av	  äldre	  människor	  med	  stark	  kognitiv	  förmåga.	  
Materialet	  bör	  även	  formas	  så	  att	  det	  kan	  anpassas	  individuellt	  av	  den	  enskilde	  
musikpedagogen	  upp	  emot	  sin	  brukargrupp.	  
	  
Vad	  gäller	  rent	  medicinsk	  bör	  forskningen	  fortsätta	  och	  riktas	  mer	  mot	  gruppen	  äldre	  som	  
en	  helhet,	  och	  inte	  ha	  sin	  huvudtyngd	  på	  äldre	  med	  demenssjukdom.	  En	  större	  brukargrupp	  
tror	  jag	  kan	  ge	  större	  chans	  för	  integrering	  av	  äldre	  med	  en	  svagare	  kognitiv	  förmåga.	  	  



	   26	  

Referenser	  
	  
Bright,	  R.	  (1997).	  Wholeness	  in	  later	  life.	  London:	  Jessica	  Kingsley.	  	  
Eide,	  H.	  &	  Eide,	  T.	  (2007).	  Kommunikasjon	  i	  relasjoner	  –	  samhandling,	  konfliktløsning,	  

etikk.	  (2.utg.)	  Oslo:	  Gyldendal	  Akademisk.	  
Götell,	  E.	  (2008).	  Kultur	  och	  vårdarsång.	  Vårdalinstitutet,	  Institutet	  för	  vård	  och	  

omsorgsvetenskap.	  Hämtad	  2014-‐09-‐05,	  från	  
http://www.vardalinstitutet.se/sites/default/files/tr/kultur/kulturdocs/kulturarti
kelpdf/7296.pdf	  

Hallam,	  S.	  (2012).	  The	  effects	  of	  background	  music	  on	  health	  and	  wellbeing.	  Ur	  
MacDonald,	  R.	  A.	  R.,	  Kreutz,	  R.	  &	  Mitchell,	  L.	  (red.)	  (2012).	  Music,	  health	  and	  
wellbeing.	  (s.	  491-‐502).	  Oxford:	  Oxford	  University	  Press.	  

Hays,	  T.	  (2005).	  Well-‐being	  in	  later	  life	  through	  music.	  Australasian	  journal	  on	  ageing,	  
24(1),	  28-‐32.	  DOI:	  10.1111/j.1741-‐6612.2005.00059.x	  

Hays,	  T.	  &	  Minichiello,	  V.	  (2005).	  The	  meaning	  of	  music	  in	  the	  lives	  of	  older	  people:	  a	  
qualitative	  study.	  Psychology	  of	  music	  33(4),	  437-‐451.	  
doi:10.1177/0305735605056160	  

Heap,	  K.	  (1994).	  Samtalen	  i	  eldreomsorgen.	  Kommunikasjon	  –	  Minner	  –	  Kriser	  –	  Sorg.	  (2.	  
utg.)	  Otta:	  Kommuneforlaget	  

Humanistisk-‐samhällsvetenskapliga	  forskningsrådet	  (1996).	  Etik.	  Forskningsetiska	  
principer	  för	  humaniora	  och	  samhällsvetenskap.	  Stockholm:	  HSFR	  

Johansson,	  B.	  &	  Svedner,	  P.O.	  (2010).	  Examensarbetet	  i	  lärarutbildningen.	  (5.	  uppl.).	  
Uppsala:	  Kunskapföretaget.	  	  	  

Kvale,	  S.	  (1997).	  Det	  kvalitative	  forskningsintervju.	  Oslo:	  Gyldendal	  Akademisk	  
Kvale,	  S.	  &	  Brinkmann,	  S.	  (2009).	  Den	  kvalitativa	  forskningsintervjun.	  (2.	  uppl.)	  Lund:	  

Studentlitteratur.	   	   	  
Laukka,	  P.	  (2006).	  Uses	  of	  music	  and	  psychological	  well-‐being	  among	  the	  elderly.	  Journal	  

of	  Happiness	  Studies	  8,	  215-‐241.	  doi:10.1007/s10902-‐006-‐9024-‐3	  
Lundgren,	  U.P.,	  Säljö,	  R.	  &	  Liberg,	  C.	  (red.)	  (2010).	  Lärande,	  skola,	  bildning:	  [grundbok	  för	  

lärare].	  (1.	  utg.)	  Stockholm:	  Natur	  &	  kultur.	  
MacDonald,	  R.	  A.	  R.,	  Kreutz,	  R.	  &	  Mitchell,	  L.	  (2012).	  What	  is	  music,	  health	  and	  wellbeing	  

and	  why	  is	  it	  important?	  Ur	  MacDonald,	  R.	  A.	  R.,	  Kreutz,	  R.	  &	  Mitchell,	  L.	  (red.)	  
(2012).	  Music,	  health	  and	  wellbeing.	  (s.	  3-‐11).	  Oxford:	  Oxford	  University	  Press.	  

Myskja,	  A.	  (2005).	  Metodebok	  –	  Systematisk	  bruk	  av	  sang	  og	  musikk	  for	  ansatte	  i	  
eldreomsorgen.	  Kirkens	  Bymisjon	  Oslo.	  

Nilsson,	  U.	  (2008).	  Musiken	  som	  omvårdnad.	  Vårdalinstitutet,	  Institutet	  för	  vård	  och	  
omsorgsvetenskap.	  Hämtad	  2014-‐05-‐11,	  från	  
http://www.vardalsinstitutet.se/sckv/un_omvardnad.pdf	  

Ridder,	  H.	  M.	  O.	  (2005).	  Musik	  &	  Demens	  –	  Musikaktiviteter	  og	  musikterapi	  med	  
demensramte.	  Århus:	  Forlaget	  Klim.	  

Rolvsjord,	  R.	  (1998).	  Når	  musikken	  minner	  om	  livet.	  Nordisk	  Tidsskrift	  for	  Musikkterapi,	  
Ruud,	  E.	  (2002).	  Varma	  ögonblick	  -‐	  om	  musik,	  hälsa	  och	  livskvalitet.	  Göteborg:	  Ejeby.	  
Skovdahl,	  K.	  &	  Berentsen,	  V.	  D.	  (2014).	  Kognitiv	  svikt	  og	  demens.	  Ur	  Kirkevold,	  M.,	  

Brodtkorb,	  K.	  &	  Ranhoff,	  A.	  H.	  (red.).	  Geriatrisk	  sykepleie	  –	  God	  omsorg	  til	  den	  gamle	  
pasienten.	  (2.	  utg.)	  Oslo:	  Gyldendal	  Akademisk.	  

Säljö,	  R.	  (2010).	  Lärande	  i	  praktiken:	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv.	  (2.	  uppl.)	  Stockholm:	  
Norstedts.	  
	  



	   27	  

Säljö,	  R.	  (2013).	  Lärande	  och	  kulturella	  redskap:	  om	  lärprocesser	  och	  det	  kollektiva	  
minnet.	  (3.	  uppl.)	  Lund:	  Studentlitteratur.	  

Theorell,	  T.	  (2009).	  Noter	  om	  musik	  och	  hälsa.	  Stockholm:	  Karolinska	  Institutet	  
University	  Press.	  

Vetenskapsrådet	  (2002).	  Forskningsetiska	  principer	  –	  inom	  humanistisk-‐
samhällsvetenskaplig	  forskning.	  Hämtad	  2014-‐09-‐30,	  från	  
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf	  

Västfjäll,	  D.,	  Juslin,	  P.	  N.	  &	  Hartig,	  T.	  (2012).	  Music,	  subjective	  wellbeing	  and	  health:	  The	  
role	  of	  everyday	  emotions.	  Ur	  MacDonald,	  R.	  A.	  R.,	  Kreutz,	  R.	  &	  Mitchell,	  L.	  (red.)	  
(2012).	  Music,	  health	  and	  wellbeing,	  (s.	  405-‐423).	  Oxford:	  Oxford	  University	  Press.	  

World	  Health	  Organization	  (2003).	  WHO	  definition	  of	  health.	  Hämtad	  2014-‐09-‐05,	  från	  
http://www.who.int/about/definition/en/print.html	  

	  
	  
	  
	  



	   28	  

Bilagor	  
	  

Intervjufrågor	  (svenska)	  
	  

1. På	  vilka	  sätt	  är	  det	  möjligt	  att	  arbeta	  med	  musik	  på	  ett	  äldreboende?	  
a. Hur	  ser	  du	  att	  det	  påverkar	  de	  äldre?	  

2. Hur	  arbetar	  du	  med	  musik	  i	  din	  vardag?	  
3. Hur	  tror	  du	  andra	  musiklärare	  som	  arbetar	  med	  musik	  för	  äldre	  arbetar?	  
4. Är	  ditt	  arbete	  baserad	  på	  kontinuitet	  med	  en	  brukargrupp?	  	  

a. Ja	  –	  Hur	  lägger	  du	  upp	  ditt	  arbete	  då?	  
b. Nej	  –	  Hur	  fungerar	  gruppen	  och	  din	  planering	  då?	  	  

5. Hur	  görs	  urvalet	  med	  tanke	  på	  vilka	  brukare	  som	  finns	  i	  din	  arbetsvardag?	  
6. Kan	  musik	  inverka	  på	  äldre	  människors	  välbefinnande	  oberoende	  av	  deras	  

mentala	  eller	  fysiska	  tillstånd?	  Kan	  du	  beskriva	  lite	  mer?	  
7. På	  vilket	  sätt	  tror	  du	  musik	  kan	  inverka	  på	  äldres	  välbefinnande?	  
8. Vad	  innebär	  välbefinnande	  enligt	  dig?	  
9. Upplever	  du	  att	  de	  äldre	  förändras	  före,	  under	  och	  efter	  musikstunden?	  
10. Har	  du	  fått	  höra	  om	  andras	  upplevelser	  av	  de	  äldres	  välbefinnande	  i	  samband	  

med	  musikstunder?	  
11. Hur	  kan	  musiklärares	  befintliga	  arbete	  med	  musik	  för	  äldre	  utvecklas?	  
12. Hur	  ser	  du	  i	  ditt	  jobb	  om	  musik	  har	  inverkan	  på	  äldres	  människors	  

välbefinnande?	  
	  

Intervjufrågor	  (norska)	  
	  

1. På	  hvilke	  måter	  er	  det	  mulig	  å	  arbeide	  med	  musikk	  på	  et	  aldershjem?	  
a. Hvordan	  ser	  du	  at	  det	  påvirker	  de	  eldre?	  

2. Hvordan	  arbeider	  du	  med	  musikk	  i	  din	  hverdag?	  
3. Hvordan	  tror	  du	  andre	  musikklærere	  som	  arbeider	  med	  musikk	  for	  eldre	  

arbeider?	  
4. Er	  ditt	  arbeid	  basert	  på	  kontinuitet	  med	  en	  brukergruppe?	  

a. Ja	  –	  Hvordan	  legger	  du	  opp	  ditt	  arbeid	  da?	  
b. Nei	  –	  Hvordan	  fungerer	  gruppen	  og	  din	  planlegging	  da?	  

5. Hvordan	  foretas	  utvalget	  med	  tanke	  på	  hvilke	  brukere	  som	  finnes	  i	  din	  
arbeidshverdag?	  

6. Kan	  musikk	  innvirke	  på	  eldre	  menneskers	  velvære	  uavhengig	  av	  deres	  mentale	  
eller	  fysiske	  tilstand?	  

7. På	  hvilken	  måte	  tror	  du	  musikk	  kan	  innvirke	  på	  eldres	  velvære?	  
8. Hva	  innebærer	  velvære	  for	  deg?	  
9. Opplever	  du	  att	  de	  eldre	  forandres	  før,	  under	  og	  etter	  musikkstunden?	  
10. 	  Har	  du	  fått	  høre	  om	  andres	  opplevelser	  av	  de	  eldres	  velvære	  i	  forbindelse	  med	  

musikkstunder?	  
11. Hvordan	  kan	  musikklæreres	  nåværende	  arbeid	  med	  musikk	  for	  eldre	  utvikles?	  
12. Hvordan	  ser	  du	  i	  din	  jobb	  om	  musikk	  har	  innvirkning	  på	  eldre	  menneskers	  

velvære?	  
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Brev	  till	  medverkande	  informanter	  
	  
Musik	  för	  äldre	  
	  
Mitt	  namn	  är	  Vegard	  Andreas	  Jacobsen	  Larrarte	  och	  studerar	  vid	  Musikhögskolan	  
Ingesund	  i	  Arvika.	  Jag	  håller	  nu	  på	  att	  skriva	  mitt	  examensarbete	  som	  är	  min	  sista	  
uppsats	  i	  min	  utbildning.	  Jag	  kommer	  från	  Narvik	  i	  Norge	  och	  började	  med	  musik	  som	  9-‐
åring	  i	  blåsorkester.	  Vidare	  gick	  jag	  musikestetisk	  linje	  och	  folkhögskola	  i	  Norge	  och	  
Sverige	  innan	  jag	  började	  musiklärarutbildningen.	  För	  6	  år	  sedan	  började	  jag	  
säsongsjobba	  inom	  hemtjänst,	  och	  med	  kontor	  på	  äldreboende	  har	  det	  varit	  lätt	  för	  mig	  
att	  upptäcka	  något	  jag	  tycker	  saknas:	  MUSIK!	  	  
En	  gång	  i	  månaden	  kommer	  det	  en	  dragspelande	  trubadur	  och	  sjunger	  och	  spelar	  de	  
äldre	  i	  två	  timmar,	  och	  varje	  vecka	  hålls	  en	  andakt	  med	  psalmer.	  Förutom	  det	  är	  musik	  
så	  gott	  som	  frånvarande	  i	  de	  äldres	  liv.	  	  
	  
Mitt	  syfte	  är	  att	  undersöka	  för	  att	  försöka	  få	  en	  djupare	  insikt	  i	  hur	  musik	  kan	  inverka	  på	  
äldre	  människors	  psykiska	  och	  fysiska	  välbefinnande.	  
	  
Studien	  avser	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  utbildade	  musiklärare	  använder	  musik	  inom	  
äldrevården	  i	  dag	  och	  vad	  det	  innebär	  att	  använda	  musik.	  
	  
För	  att	  studera	  detta	  kommer	  jag	  använda	  den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  som	  
metod.	  Intervjuerna,	  som	  vardera	  varar	  cirka	  60	  minuter,	  genomförs	  individuellt	  och	  
spelas	  in.	  Jag	  kommer	  sedan	  transkribera	  intervjuerna	  och	  göra	  en	  upptäckande	  analys	  
där	  jag	  letar	  efter	  och	  kategoriserar	  olika	  teman	  utifrån	  informanternas	  idéer,	  tankar	  
och	  åsikter.	  Jag	  kommer	  intervjua	  personer	  som	  redan	  arbetar	  aktivt	  med	  musik	  för	  
äldre.	  Detta	  för	  att	  få	  en	  bred	  bakgrundsinformation	  som	  jag	  tror	  kan	  leda	  till	  
intressanta	  upptäckter.	  	  	  	  
	  
Din	  medverkan	  innebär	  att	  vi	  möts	  och	  har	  ett	  samtal	  där	  jag	  ställer	  frågor	  som	  öppnar	  
för	  en	  längre	  reflektion	  kring	  ämnet.	  	  	  	  
Intervjuerna	  kommer	  endast	  att	  användas	  för	  det	  aktuella	  examensarbetet	  och	  de	  
kommer	  att	  förvaras	  så	  att	  ingen	  obehörig	  kan	  komma	  åt	  dem.	  Endast	  jag	  som	  
intervjuare,	  och	  om	  så	  behövs,	  min	  handledare,	  kommer	  ha	  tillgång	  till	  dessa	  intervjuer.	  
	  
Du	  kommer	  att	  garanteras	  anonymitet	  i	  studien.	  Deltagandet	  är	  frivilligt	  och	  du	  kan	  om	  
så	  önskas	  avbryta	  ditt	  deltagande	  i	  studien	  när	  du	  vill.	  
	  
Jag	  vill	  att	  du	  som	  informant	  ger	  ditt	  samtycke	  till	  att	  bli	  intervjuad,	  ger	  tillåtelse	  till	  i	  
vilka	  sammanhang	  intervjuuttalanden	  får	  redovisas	  samt	  tar	  ställning	  till	  om	  uttalanden	  
och	  beskrivna	  handlingar	  i	  intervjuerna	  bör	  vara	  anonyma	  eller	  ej.	  
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Samtycke	  till	  medverkan	  i	  forskningsstudie	  
	  
Jag	  samtycker	  till	  att	  bli	  intervjuad	  
	  
☐	  	  	  JA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Jag	  anser	  att	  den	  information	  jag	  har	  fått	  om	  studien	  är	  tillräcklig.	  
	  
�	  JA	   �	  Nej	  
	  
Jag	  vill	  att	  mina	  beskrivna	  handlingar	  och	  mina	  uttalanden	  i	  intervjuerna	  ska	  vara	  
anonyma	  om	  de	  redovisas.	  	  
	  
�	  JA	   �	  Nej	  
	  
	  
Namn:______________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
Arbetsplats:___________________________________________________________________	  
	  
	  
Beskrivning	  av	  arbetsuppgifter:	  	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  
______________________________________________________________________________________	  
	  
	  
	  
Ålder:__________________	  	  Antal	  år	  som	  verksam	  lärare:___________________	  
	  
	  
Instrument:________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
Huvudsaklig	  hemvist	  inom	  (genreområde):____________________________________________________	  
	  
	  
	  
	  
	  
Datum,	  ort	  och	  namn:____________________________________________________________________________	  
	  
 
	  


