
  1 

 

Sjuksköterskeprogrammet 180hp 
Vetenskaplig metodik III, Självständigt examensarbete 
KURS 17 15 hp 
HT 10 
                 

 

                   
                   SÅNGENS BETYDELSE I DET 
                   VÅRDANDE MÖTET MED DEN 
                           ÄLDRE MÄNNISKAN 
                             – En litteraturstudie 

            

                                       
                            
                                              Version Datum 101026 

 

               Maud Lagerquist 

 

 

 

 

 

 



2 

SAMMANFATTNING 

Studien ville visa på sångens möjligheter i vårdandet.  Med en växande äldre 

population i västvärlden, blir sökandet efter nya evidenta och effektiva 

vårdinterventioner viktiga.  

Sången tar med hela människan i vårdandet på människans villkor. En kvalitativ 

litteraturstudie genomfördes med tio vetenskapliga artiklar till grund. Innehållsanalysen 

resulterade i tre teman; Sången skänker medgång i samverkan, Sången genererar 

förhöjd livskvalitet samt Sången tangerar patientens livsvärld. Resultatet visar på att 

individen känner sig betydelsefull och delaktig i omvårdnaden. Sången är en evident 

och lättillgänglig omvårdnadsintervention som tar med hela människan på hennes 

villkor. Sången värnar samtidigt om människans värdighet, vilket kan leda till lindrande 

av hennes lidande.  

Människan sjunger från vaggan till graven i alla kulturer och formas där av sångens 

betydelse. Sången ryms i minnet, och styr människan att visa påverkan vid 

sångaktivitet. Detta leder ofta vidare till en djupare samvaro med ökad samverkan. 

  

 

 

Nyckelord: Sång, hälsa, äldre människor, helhetsperspektiv och kommunikation  
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SUMMARY 

The study wanted to show the song possibilities in caregiving situations.  With a 

growing elderly population in the western world, the searches for new and effective 

health interventions are important.  The study shows that the use of song in caregiving 

is an evident and accessible care intervention for reaching the older person.  Using the 

song in caregiving is an evident and accessible approach which includes the whole 

person on her condition. A qualitative literature study was conducted based on ten 

scientific articles. Content analysis resulted in three themes; the song brings success in 

collaboration, the song generates an increased quality of life and   the song touches the 

patient's life world. The result shows that the individual feel involved, significant and 

protected in her dignity, which is a relief in suffering. Humans sing from the cradle to 

the grave in all cultures and it is in young years that she is formed of the songs 

meaning. The song fits in memory, and directs man to show the influence of singing 

activity. This often leads to a deeper understanding and increased interaction.  

 

 

 

Keywords: Song, health, the elderly, holistic assessment, and communications. 
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1 INLEDNING 
Ett minnesvärt möte från mitt första uppdrag inom vården har upprinnelse från en 

långvårdsavdelning som det benämndes vid den tiden. En äldre kvinna med en 

diagnostiserad demenssjukdom satt upprätt i en fåtölj från det att morgonskötningen var 

klar tills att middagsmålet var genomfört, med undantag från toalettbesök och en kort 

vila på sängen. Förflyttningen skedde med hjälp av två vårdares stöd och ibland fick 

rullstol användas. En radio fanns belägen på den fyrasal som kvinnan bodde och en dag 

i vårdarbetet så sjöngs och spelades Kom i kostervals slå din runda arm om min hals… 

Patienten satte sig rak upp i fåtöljen började sjunga med i sången samtidigt som blicken 

fylldes med liv och armar och händer dirigerade stadigt med i musiken. Jag 

observerade fenomenet och vid ett senare vårdtillfälle prövade jag att sjunga. Patienten 

satt i fåtöljen och responderade på samma sätt som tidigare samt sträckte även ut sin 

ena hand inbjudande som jag tog tag i. Kvinnan reste sig självmant upp ur fåtöljen med 

stöd av min hand nynnandes … Slå din runda arm om min hals… Sången fortsatte nu 

stående med båda vårdtagarens händer i mina. I våra fortsatta möten kommunicerade vi 

med varandra genom att jag sjöng Kostervalsen och för kvinnan andra kända sånger. 

Vårdmötet har följ mig genom åren i sjukvården och haft stor betydelse i den fortsatta 

kontakten med äldre människor. Att sjunga i anslutning till vårdandet kan synas vara en 

enkel metod att nå patienten. En metod som kan underlätta att fokusera på människan i 

mötet stället för sjukdomen som hon bär. 
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2 BAKGRUND 
 

2.1  Vårdande möte. 
 Många länder främst i västvärden ser på det växande antalet äldre som en utmaning 

enligt Harrefors, Sävenstedt och Axelsson (2009, s. 353-360). För att kunna möta upp 

till de äldres önskningar och behov i framtiden krävs en ökning av kvalificerad och 

utbildad personal med kompetens inom vårdandet enligt författarna. De uttrycker 

vidare att en god vård är beroende av att vårdaren kan skapa en god relation med 

patienten. Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003, s.109-

118) är människan en socialvarelse. Ålderdomen kan innebära att individen blir utanför 

den gemenskap som ett tidigare aktivt liv inneburit. Livsvärlden förändras eftersom 

minne, inlärningsförmåga och personlighet förändras. Vårdarens viktigaste uppgift 

inom äldrevården är därför att skapa trygghet och tillit enligt författarna. Detta upplevs 

försvårat om patienten lider av förvirring. Vårdaren kan känna sig osäker på om 

hon/han kan ge trygghet och tillit till en patient som inte går att kommunicera med. 

Speciellt tydligt blir det i vårdandet med patienter drabbade av demenssjukdom. Att 

vårdaren är lyhörd för patientens sårbarhet är att hon/han visar respekt för patientens 

integritet menar Dahlberg et al. Nya och alternativa vårdmetoder kommer i framtidens 

vård att vara nödvändiga för att bemöta den växande skaran äldre vårdtagares behov 

enligt Pierce (2010, s. 70- 76)). Ett holistiskt förhållningssätt där individen är i fokus 

för valet av omvårdnadsintervention i vårdandet är enligt författaren det förhållningssätt 

i vården som anses vara mest effektiv med tanke på den äldre människans autonomi. 

Pierce (2010, s. 70-76) menar vidare att varje människa har sin egna kulturella 

bakgrund vad det gäller etnicitet, sociala förhållanden och religion. Detta visar sig olika 

från person till person i hur mycket eget utrymme en individ behöver och vilken typ av 

kommunikation individen föredrar. Kommunikations sätt kan därför behöva modifieras 

av vårdtagaren i vårdandet. Författaren nämner som exempel sång i vårdandet som ett 

alternativ för kognitiv stimulans. Enligt Willman (2010, s.101) behöver vården bli mera 

evidensbaserad och personcentrerad för att kunna innehålla säkerhet, trygghet och 

delaktighet. Vårdpersonal är skyldig enligt författaren att kunna analysera den unika 

omvårdnadssituationen, kommunicera med patient och anhöriga och utgå ifrån sin 

kunskap och evidens för att välja de omvårdnadsinterventioner som gör mest nytta och 

minst skada i vårdandet.  
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2.1.1  Livsvärld samt livsvärldsperspektivet 

Livsvärlden är den levda världen okonstlat existerande i praktik och händelse enligt 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003, s. 24). Birkler (2007, s. 

32.) menar vidare att livsvärlden utgörs av den vardagliga världen vilket människan 

inte reflekterar över, utan tar för given. Det är i livsvärlden enligt Dahlberg et al.(2003, 

s. 25) människan söker efter ett livsinnehåll och en mening. Birkler (2007,s.36) samt 

Dahlberg et al.(2003,s. 25) menar att människan är sin livsvärld. Hon kan inte komma 

ur eller ifrån sitt sammanhang då hon existerar i den så länge hon lever. 

Livsvärldsperspektivet går enligt Dahlberg et al. (2003,s. 24) ut på att se, förstå, 

beskriva, samt analysera världen såsom den upplevs av patienten. Vidare menar 

författarna (s.26-27) att ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv omfattar en öppenhet 

och följsamhet för patientens levda värld. Ett öppet förhållningssätt förutsätter en 

medveten strävan från vårdaren att reflektera och analysera sin egen förförståelse. 

Enligt Birkler (2007, s.44) är människan aldrig objektiv i sina ansatser att förstå 

omvärlden. Vidare menar Dahlberg et al. (2003, s. 27) att ett öppet vårdandeperspektiv 

utgörs av vårdarens förmåga att kommunicera med och förstå patienten, vilket inte bara 

handlar om den verbala kommunikationen. Birkler (2007, s. 41) menar vidare att det är 

av stor vikt för vårdaren att söka kommunikationsformer och psykologiska redskap som 

fungerar i vårdrelationen. Enligt Dahlberg et al. (2003, s. 28) finns ingen generell 

sanning om livsvärlden och livets tillstånd eller mening, eftersom dessa fenomen är så 

komplexa i sin befintlighet och skiljer sig från patient till patient. Vårdvetenskapen bör 

av den orsaken vara öppen för olika kunskapsvägar och tillvägagångssätt i strävan efter 

patientens behov. Människan är enligt Eriksson (2000,s. 33-34) i grunden en kulturell 

varelse formad av sin livsvärld med en längtan att tillhöra och vara delaktig i något 

större. Vårdgivaren bör vara medveten om de kulturella aspekterna vid ansatserna att 

tillfredställa vårdtagarens behov. 
 

 

2.1.2  Hälsa. 

WHO:s definition av hälsa säger bland annat att Hälsa är ett tillstånd av fullständig 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart avsaknad av sjukdom och 

handikapp (World Health Organisation[WHO], 2007). Eriksson (2000, s. 41-45) 

beskriver hälsa som ett naturligt och grundläggande tillstånd för människan. Människan 

är hälsa, men hälsohinder kan störa detta. Författaren skriver vidare att vårdaren inte 

kan ge hälsa till vårdtagaren, men kan bidra med hjälp i patientens hälsoprocesser. 
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Hälsa är både relativt och subjektivt, då alla människor har en egen bild och 

utgångspunkt av hälsa. Människan formas i den kultur och miljö hon fostrats i att 

uppleva hälsa. Birkler (2007, s. 21-92) beskriver hälsa som en känsla av helhet. Inte 

bara frånvaro av sjukdom, utan som ett mått av livskvalitet dvs. det goda livet. Birkler 

(2007, s.  21-92) belyser vidare skillnaderna på vårdgivarens olika utgångspunkter 

gällande vården, om målet är ökad livskvalitet eller frånvaro av sjukdom. Travelbee 

(1971, s. 10-11) uttrycker vikten av att vårdgivaren är medveten om patientens 

uppfattning gällande sitt hälsotillstånd. Detta för att optimalt bistå till bästa möjliga 

hälsa i vårdandet.  

 

 

 
2.1.3  Sång- och sångens definition och inverkan. 

Sång beskrivs i Nationalencyklopedin Röstens användning för att ge musikaliskt 

uttryck genom melodi, rytm och klangfärg, oftast med text med eller utan 

instrumentalackompanjemang (sång, u.å.). Befintlig forskning som Wall och Duffy 

(2010, s. 108) redovisar i sin litteraturstudie, visar att vårdgivare upplever en förbättrad 

kommunikation när han/ hon använder sången i vårdandet vilket i sin tur också 

genererar en bättre individanpassad omvårdnad. Författarna menar att sången använd i 

studier med musikterapi visar på att beteendet och välmående hos vårdtagarna drabbade 

av demenssjukdom påverkas positivt. Sången kan på detta vis komma att utgöra ett 

alternativ till att förstå den andre som annars inte går att nå på grund av sin sjukdom. 

Skingely och Vella–Burrows (2010, s. 37) påvisar i sin litteraturstudie att patienter 

drabbade med demenssjukdom observerades visa på större förmåga till samarbete vid 

olika vårdsituationer.  Enligt Brown (2004, s. 363-373) är lite forskning gjord på 

mänskliga hjärnans påverkan under sång. Enligt författaren kallas de delar av hjärnan 

som påverkas av sång för sångsystemet. Systemet är inkopplat vid inlärandet och 

utövandet av sång. Tydlig aktivitet i dessa delar av hjärnan påvisas genom ökad 

genomblödning. Båda hjärnhalvorna är inkluderade. Forskning pågår om vidare 

kartläggning av sångens betydelse för övriga nerv- och hjärnsystemet. Brown (2004, s. 

372) uttrycker att det i samband med sång verkar som om det är melodin och 

harmonierna i sången mer än rytm som ger påverkan på sångsystemet. Enligt Quinn 

(2005, s. 125) är de delar av hjärnan som reagerar på rytm mindre känsliga för 

minnesförlust än de delar i hjärnan som tar hand om högre kognitiv kunskap. 

Författaren menar att den del av minnet som är förankrat till rytm och rörelse kan bli 
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aktiverat genom musik och sång. Enligt Chavin (2002, s. 145) besitter alla människor 

en unik musiksmak präglat ur musikaliska preferenser, minnen och känslor.  

 

2.2  Lidandet 

Lidandet är enligt Eriksson (1994, s.11) tillägnat människan. Att leva innebär att 

lidandet utgör en kraftkälla till nytt liv genom att varje människa som går igenom sitt 

lidande tillskriver det en mening. Alla individer känner ibland svårigheter i att försona 

sig med sin egen tillvaro enligt Eriksson (1992, s. 88-89 ) vilket kan leda till vilsenhet i 

att veta vad hon eftersträvar.  När individen inte känner sig gottgjord kan hon ha svårt 

att nå ut och förmedla kärlek till en annan medmänniska. Att känna sig försonad 

innebär att individen har en kännedom om sin fullkomlighet med fel och brister, och 

kan leva med det. Hon kan lättare se en mening med livet som det gestaltar sig här och 

nu, vilket lättare genererar förmågan att känna och förmedla medkänsla i vårdandet. 

Lidandet är en kamp mellan liv och död och mellan lidandet och lusten. Eriksson 

(1994, s. 82-99) menar att vårdandets uppgift är att lindra lidandet, men många gånger 

så tilltar lidandet hos vårdtagaren i stället pågrund av ett felaktigt bemötande från 

vårdgivaren. Författaren skiljer på sjukdomslidande, vårdlidande, livslidande, själsligt 

och andligt lidande. Vårdlidandet är det frekventast förekommande lidandet i samband 

med vård. Individen upplever lidandet orsakat i och med/av vårdsituationen. Den 

vanligaste förekommande formen av vårdlidande är kränkandet av individens värdighet 

och värde som människa. Författaren (1994, s. 93) menar att detta sätt att agera är att 

utöva makt över en maktlös. Att bekräfta en annan individs lidande är enligt Eriksson 

(1994, s. 54) och Wiklund (2003, s. 138-139) att försöka förmedla att jag ser. Att 

vårdgivaren bekräftar vårdtagarens lidande kan ske genom en blick, en beröring eller 

ett ord. Lidandet kan få en mening genom att det föder en förmåga till medlidande och 

kärlek hos vårdaren. När människan kan uppleva mening och sammanhang finns också 

förutsättningar för att hon ska kunna uppleva sig själv som en enhet där lidandet 

integreras enligt Wiklund (2003, s.139). Medlidande utgör ett begrepp i vårdandet 

vilket bygger på tanken att vårdaren har mod att ta ansvar för den andre. Fredriksson 

(2003, s. 59-69) menar att patientens lidande många gånger är orsaken till passivitet 

och kan skapa en oförmåga att handla. Detta skapar ett behov av intervention i 

vårdandet för att lindra lidandet. Birkler (2007, s. 87-88) tar upp förändringar i 

patientens relationer som sker pågrund av sjukdom eller handikapp. Från att individen 

är frisk och aktiv ändras tillvaron när individen blir sjuk, passiv och inte kan hjälpa sig 
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själv. Vårdgivaren kan då genom stödjande hälsoarbete ge trygghet, målsättning och 

mening.  

 

2.3  Vårdandet 

Enligt Eriksson (1992, s. 6-30) är syftet till all professionell vård kärlek. Kärleken till 

medmänniskan bygger på att i sitt handlande gentemot den andra göra gott. Att vårda är 

en eftersträvan att vilja göra gott i alla situationer, detta för att hälsa ska infinna sig. Att 

vårda är att vilja hela på ett naturligt tillvägagångssätt. Den caritativa vården omfattar 

enligt Eriksson (1992, s. 98- 112) ansning, lekande och lärande, präglat av tro, hopp 

och kärlek.  Dessa centrala element bör enligt Eriksson ingå i de vardagliga 

vårdsituationerna mellan vårdaren och patienten. Enligt Kasén (2002, s. 169-170) är det 

i den vårdande relationen gemenskapen odlas genom ansa, leka och lära fokuserat på 

lindrandet av patientens lidande för att uppnå en vårdrelation. Enligt Eriksson (2000, s. 

8-9) utgör ansningen kärnan i vårdandet och innebär att vårdaren hjälper patienten med 

individanpassade handlingar i det vardagliga samtidigt som hon/han förmedlar en 

känsla av meningsfullhet i de olika situationerna genom uppmuntran och närvaro så att 

patienten känner sig uppmärksammad. Leken utgör enligt Eriksson (2000, s. 8-9) 

skaparkraften och i den synliggörs individens resurser för hälsa. Lärandet omfattas av 

patientens möjlighet enligt författaren att ta emot ny kunskap för att sedan applicera den 

i nya tankar och beslut rörande hälsan. Tro står för tilliten till medmänniskan eller till 

en gud. Hopp utgör en förmedling av livsvilja och en möjlighet till förbättring. Eriksson 

(1993, s. 124-125) menar att ansa, leka och lära stödjer den subjektiva och objektiva 

hälsan. För att människan ska uppleva mening i sitt liv innebär det att hon kan möta 

livet både med sjukdom och hälsa. Den goda vården härleds av den orsaken alltid ur ett 

helhetsperspektiv menar Eriksson (1993, s. 124-125). 

 

 

 
2.4  Vårdrelation 
Gemenskap definieras av Eriksson (1992, s. 28) som ett förhållande till  andra 

människor. All form av vård utgör variationer av gemenskap. God vård enligt 

författaren (s. 80-90) avser att ta hänsyn till aktuell situation vilket skapas utifrån ett 

helhetsperspektiv där hela människan ingår. Helhetsperspektivet enligt författaren tar 
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hänsyn till det holistiska perspektivet gällande människan bestående av kropp, själ och 

ande samt hennes historia inkluderat här, nu och morgondagen. En upplevd 

vårdgemenskap fungerar i de flesta fall kurativ för både patient och vårdare och utgör 

då en naturlig del av vårdandet. Eriksson uttrycker även vikten av varandet i vårdandet 

vilket genereras med hjälp av att förmedla glädje i vårdandet till den andre. En 

vårdande relation möjliggörs först enligt Kasén (2002, s. 112-115) när vårdaren 

förbinder sig värna om patientens värdighet genom att lindra hennes lidande och 

patienten accepterar förbindelsen. Att patienten delar sin berättelse med vårdaren leder 

till en ökad drivkraft hos vårdaren att vilja vårda. Substansen i en vårdande relation är 

att vårdgemenskapen främjar hälsa. En vårdande relation enligt Kasén (s.113- 135), 

kännetecknas utifrån patientens upplevelse av uppmärksamhet vilket patienten relaterat 

till att vara i goda händer trots sitt lidande. Betydelse för den vårdande relationen är 

enligt författaren vårdarens osjälviska kärlek till patienten samt det djupa 

engagemanget i att vilja vårda, för att patienten ska känna sig bekräftad och värdefull. 

Vårdarens hållning bör utgå från professionell kunskap. Kompetensen består i graden 

av förståelse för patientens upplevelse. Det är emellertid sättet hon förverkligar sitt 

kunnande som är avgörande för om händelsen blir vårdande. Enligt Kasén (2002, s. 

112-115) samt Wiklund (2003, s. 155) har det första mötet mellan patient och vårdare 

avgörande för den fortsatta utvecklingen av en vårdande relation. En vårdande relation 

definieras enligt Wiklund (2003, s. 155) som ett utrymme för utveckling där vårdtagaren 

kan uttrycka begär, behov och problem. En fungerande vårdrelation är nödvändig för 

vårdprocessen enligt författaren. Vidare menar författaren att kärnsubstansen i en 

vårdrelation är värnandet om patientens värdighet genom lindrandet av dennes lidande. 

Substansen i den vårdande relationen menar Wiklund (2003, s. 155-159) är berättelsen 

vilket infattar patientens lidande och vårdarens medverkan till att väcka patientens 

insikt om en möjlig anstående vårdande relation. Ömsesidig respekt och omtanke till 

den andre människan visas ovillkorligt genom Caritas. Fredriksson (2003, s. 59-69) 

menar för att skapa förutsättning för en vårdande relation bör vårdgivaren bekräfta 

vårdtagaren att han/hon är sedd och accepterad. Vidare menar författaren att lyssna är 

en viktig egenskap för vårdaren eftersom den egenskapen många gånger kan vara ett 

första steg att skapa en relation. Det kan också vara ett alternativ till att acceptera att 

stiga in i patientens värld. Fredriksson (2003, s.59-69) menar att det är vårdarens 

uppgift att ge utrymme för patienten att tänka och berätta. Vårdgivaren bör möta 

vårdtagarens lidande utan att upptas av egna känslor, samt ge tid och utrymme för 

vårdtagaren att hitta sina egna förklaringar av händelser och erfarenheter. Vårdaren bör 
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enligt Eriksson (1994, s. 95-96 ) skapa en mening i lidandet för att kunna lindra det. 

Enligt Travelbee (1971, s. 22) är den professionella vårdarens uppgift att förebygga 

eller underlätta sjukdom och lidande samt att bistå med mening i lidandet om det 

behövs. Travelbee menar (1971, s. 119) att vårdaren har i uppgift att skapa ett 

förhållande i vårdandet där individerna ser varandra som unika människor; ett 

människa till människa förhållande. Författaren menar vidare att detta möjliggörs först 

när båda parter ser på varandra som unika människor i interaktionen och vårdarens 

uppgift att underlätta och ge mening åt lidandet möjliggörs. 

 

2.5  Icke- vård 
 En vårdande relation inrymmer enligt Eriksson (1994, s. 8) patientens lidande och 

vårdarens förbindelse att vilja lindra patientens lidande. Kasén beskriver (2002, s. 117) 

att patienten i vissa vårdsituationer varken har kraft eller förmåga att upprätthålla en 

vårdrelation. Situationen som då beskrivs uppstå menar författaren är en icke- vårdande 

relation. Patienten beskrivs bli ensam i sin oro, smärta och rädsla. I en icke- vårdande 

relation beskriver författaren patienten förvandlad till ett objekt som vårdas genom att 

vårdaren utför uppgifter där inte människan syns eller hörs. Patienten blir av den 

orsaken fråntagen rätten att vara patient. Detta innebär ett kränkande. Utan relation blir 

vårdandet bara ett utförande av arbetsuppgifter enligt Wiklund (2003, s. 156-157) . 

Enligt Eriksson (2000, s. 55-56) uppstår ingen vårdrelation ifall patienten inte godtar 

vårdarens inbjudan till en relation. Vårdrelationen uteblir även enligt författaren när 

vårdaren försummar att uppmärksamma patientens lidandeberättelse. Travelbee (1971, 

s. 62) menar att om vårdgivaren inte uppmärksammar patienten, uteblir ett 

synliggörande av patientens lidande. Sjukdomstillstånd hos patienten kan då förvärras 

och i förlängningen kan det leda till aggressioner eller apati.  

 
 
 
2.6. Kommunikation 
Enligt Travelbee (1971, s. 93-96) kommunicerar vårdaren och patienten med varandra 

ovetandes eller medvetet; verbalt eller icke verbalt. Exempel på icke verbal 

kommunikation utgörs enligt författaren av symboler, bilder, musik, dans och mimik. 

Den icke verbala kommunikationen är en fortlöpande process i det vardagliga mötet 

ansikte mot ansikte, och den ledsagar människor till att samtala. Det underliggande 

motivet tillför enligt författaren innehållet fler dimensioner i det som blir sagt. 
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Kommunikationen som överförs i interaktionen blir först uppfattat sedan tolkat. Om 

budskapet blir uppfattat och tolkat rätt har kommunikation uppkommit. Enligt 

Travelbee (1971, s. 98) bör vårdaren utveckla en känsla i vårdandet för när hon ska 

prata, när hon ska vara tyst, samt när hon ska uppmuntra patienten att prata eller när 

hon ska lämna patienten i fred. Vårdaren bör enligt författaren disponera en kunskap i 

när hon ska kommunicera eller intervenera, likväll vad som ska kommuniceras vid de 

olika vårdmötena. Varje vårdares unikhet innebär enligt författaren att olika 

kommunikationstekniker passar bättre att använda än andra. Ingen vårdare bör enligt 

Travelbee (1971, s. 107-108) känna sig tvingad att använda en bestämd 

kommunikations teknik, om det inte känns naturligt och spontant i relationen till den 

andra människan. Det naturliga valet av kommunikationsteknik är enligt författaren den 

teknik som gör det möjligt för vårdaren att utforska och förstå patienten. 

Förutsättningarna för god kommunikation är dock att vårdaren använder sig av rätt 

teknik. Valet av teknik vilar på god kunskap om rådande förhållande, kombinerat med 

ett terapeutiskt användande av sig själv i de olika situationerna.  Förekomsten kräver att 

vårdaren är väl förankrad i sin profession och kunnande för att kunna uppnå en 

vårdande mening. Fredriksson (1999, s. 1171) beskriver begreppen being with och 

being there liknande olika roller. Vårdaren och patienten bestämmer själva i sina roller 

hur relationen dem emellan ska gestalta sig. Med begreppet being there menar 

Fredriksson att båda parter är medvetna om sina jag, och vem som är vem i 

förhållandet. Begreppet being with omfattas av vårdaren och patienten. Båda parter 

medvetna om sina jag men jämväl närvarande och inbjudande som hela människor. 

Detta åskådliggör enligt författaren lättare till en vårdande kommunikation. 

 

 
 
3 PROBLEMFORMULERING 
 

Utifrån den i inledningen beskrivna mötet med en äldre kvinna i sjukvården, och den i 

bakgrunden beskrivna vårdande mötet, har arbetet en inriktning mot en större förståelse 

för om och vad sången har för betydelse i vårdandet av den äldre människan. Sången 

verkar kunna tjäna ett syfte att lättare skapa rum för en vårdrelation när den verbala 

kommunikationen brister. 
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4 SYFTE 
 Att belysa innebörden av sången som omvårdnadsintervention till den äldre 

människan.  

5 METOD 
 

Metoden som användes i litteraturstudien var kvalitativt beskrivande. I enlighet med 

Sandelowski (2000, s. 335-338) sammanfördes de tekniker som bäst svarade för att 

sammanställa studiens syfte.  Enligt författaren är denna metod mer trovärdig att 

använda, istället för en mer förutbestämd metod. En kvalitativ beskrivande ansats är att 

föredra när studiens resultat vill visa på högre evidens. Metoden fokuserade på 

beskrivandet, vilket enligt Sandelowski (2000, s. 335-338) förminskar risken för 

förvrängande av studerat fenomen. Kvalitativ forsknings- metod kan enligt Polit och 

Beck (2010, s. 259), bestämmas under arbetets gång allt eftersom ny data visar sig. 

Detta för att få ett så förutsättningslöst och sanningsenligt resultat svarande mot 

studiens syfte. 

 

5.1  Datainsamling 

Artiklar till studien söktes på EBSCO:s databaser (CHINAL och MEDLINE, AMED  

ACADEMIC SEARCH ELITE och PubMed). Sökord utvecklades genom sökning i 

CHINAHL Headings. För att möjliggöra träffar på alla böjningsformer av sökordet 

användes trunkering av orden som sökhjälp enligt Östlundh (2006, s. 58).  Sammanlagt 

blev det 161 träffar. Resultatet av använda träffar samt sökord redovisas i Tabell 1. 

5.2   Urval 

Utbudet av kvalitativa artiklar som svarade mot studiens syfte var smalt. 

Inkluderingskriterier utgjordes av kvalitativa artiklar publicerade på svenska och 

engelska, och tillgängliga i full text, Peer reviewed samt innehållande abstrakt och 

referenser.  Inga artiklar publicerade på svenska påträffades vid sökningar i redovisade 

databaser. De flesta studier som tangerade sången i vårdandet var kvantitativa och/eller 

saknade abstrakt samt referenser. De artiklarna blev exkluderade eftersom dess 

analyserade data inte fungerade för att belysa innebörden av sång som 

omvårdnadsintervention till den äldre människan. De kvalitativa artiklarnas data var 

mer beskrivande för studiens syfte. Ingen exkludering av artiklars årtal utfördes på 
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grund av att få kvalitativa studier utförts. Tjugotre artiklars innehåll beaktades. 

Artiklarnas metod och upplägg lästes igenom. Stödanteckningar och understrykningar i 

texten gjordes för att lättare få en överskådlig blick. Urvalet av tio artiklar gjordes 

slutligen svarande mot syftet av studien. Utvalda artiklar lästes upprepade gånger för att 

uppnå en förförståelse. 

 

Tabell 1: Artikelsökning 

Sökord: Begränsningar: Träffar Använt: 

Sök 1: 
older people and  
singing  and nursing 

Peer reviewed 
References available. 
 (2003-2010) 

7 3  CHINAL: 
Artiklar: Hays & 
Minichiello (2005).  
Skingley & Bungay 
(2010).  
Lally ( 2009). 

Sök 2: 
dementia and music* 
and nursing 
 

Peer reviewed, 
References available. 
(1997-2010) 

27 2 CHINAL: 
Artiklar: Lepp, 
Ringberg , Holm & 
Sellersjö (2003).  
Götell, Brown & 
Ekman (2002).  

 Sök 3: 
Caregiver and 
singing 
 

Peer reviewed, 
References available. 
(2001-2008) 

4 1 CHINAL: 
Artikel: Götell, 
Brown & Ekman 
(2000).  
2 MEDLINE 
Artiklar: Götell, 
Brown & Ekman 
(2003).  
Götell, Brown & 
Ekman (2007). 

Sök 4: 
Communication and 
older people or 
dementia 

Peer reviewed, 
References available. 
 (1997-2010) 

120 1 CHINAL: 
Artikel: Heikkilä,  
Sarvimäki & Ekman 
(2007).  

Sök 5: 
Alzheimer and 
singing 

Peer reviewed, 
References available. 
 (2005-2008) 

3 1 CHINAL: 
Artikel: Bannan & 
Montgomery- Smith 
(2008).  

 
 
 
5.3 Artikelpresentation 
 
 
 
 
Tabell 2: Artikelmatris. 
 
Artikel Syfte Metod Resultat 
Götell, E., Brown, 
S. & Ekman, S-L. 
(2000).Caregiver- 

Belysa vikten av musik i 
vårdandet samt reaktioner 
och socialt interagerande 

Kvalitativ metod med 
etnografisk ansats. 
Deltagande 

Sång har inverkan på 
patientens humör och minne, 
samt leder även till långsiktiga 
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assisted music 
events in 
psychogeriatric 
care. Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing, 7, 119-
125. 
Sverige. 
 
 

mellan patienten drabbad 
av demenssjukdom och 
vårdgivare före, under och 
efter att musik brukats 
initialt. 

observationer.  3 
Intervjuer.  
Innehållsanalys med 
emic och etic 
perspektiv. 
 

förbättringar i interaktionen 
mellan patient och vårdgivare. 

Götell, E., Brown, 
S. & Ekman, S-L. 
(2002).Caregiver 
singing and 
background music 
in dementia care. 
Western Journal 
of Nursing 
Research, 24 (2), 
195-216. 
Sverige. 
 

Belysa innebörden av 
verbal kommunikation 
mellan personer drabbade 
av svår demenssjukdom 
och deras vårdgivare. 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk- 
hermeneutisk ansats 
Videoinspelningar. 
Ljudinspelade 
intervjuer . 
Innehållsanalys. 

Studien visar på att sången 
ökar förnuftet samt samverkan 
från patienten trots att den 
verbala kommunikationen 
reducerats. 

Götell, E., Brown, 
S. & Ekman, S-L. 
(2003).Influence 
of caregiver 
singing and 
backgroundmusic 
on posture, 
movement, and 
sensory awareness 
in dementia care. 
International 
Psychogeriatrics, 
15 (4), 411-430. 
Sverige. 
 

Belysa patientens 
kroppshållning och 
sensoriska medvetenhet 
under sedvanlig 
morgonskötning, samt vid 
morgonskötning med 
inflytande av 
bakgrundsmusik och sång. 

Kvalitativ metod. 
27 videoinspelningar. 
Innehållsanalys. 

När vårdgivaren sjunger 
till/med patienten tilltar det 
sensoriska medvetandet och 
koncentrationen ökar. 
Patienten verkar underförstått 
förstå situationen vid sång. 

Lepp, M., 
Ringberg K., 
Holm, A-k.& 
Sellersjö,G.(2003). 
Dementia- 
involving patients 
and their 
caregivers in a 
drama 
programme: the 
caregivers’ 
experiences. 
Journal of Clinical 
Nursing, 12, 873-
881. 
Sverige. 
 

Beskriva hur ett 
dramaprogram för 
personer med 
demenssjukdom och 
vårdgivare upplevs av 
vårdgivare. 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk 
ansats. 
7 ljudinspelade 
semistrukturerade 
gruppintervjuer . 
Innehållsanalys. 
 

Dramaprogram innehållande 
sång verkar öka livskvaliteten 
för patienter drabbade av 
demenssjukdom samt stärker 
inblandade vårdgivare i deras 
yrkesroll. 

Hays, T. & Finna en ökad förståelse Kvalitativ metod. Musiken avspeglar en persons 
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Minichiello, V.  
(2005).The 
contribution of 
music to quality of 
life in older 
people: an 
Australian 
qualitative study. 
Ageing & Society, 
25, 261-278. 
Australien. 
 

av relationen mellan 
människor och musiken i 
deras liv. 
 

Ljudinspelade 
intervjuer. 
Innehållsanalys 

känsloliv. Musiken bestående 
av sång genererar gemenskap 
och möjlighet till ett socialt liv 
för äldre människor. Musiken 
innehållande sången ger 
mening och kontinuitet samt 
kvalité i vardagen för den äldre 
människan. 

Heikkilä, K., 
Sarvimäki, A. & 
Ekman, S- L. 
(2007). 
Culturally 
congruent care for 
older people: 
Finnish care in 
Sweden. 
Scand J Caring 
Sci, 21, 354-361. 
Sverige. 
 

Beskriva hur kulturell 
kongruens innehållande 
sång används i vård med 
äldre människor. 

Kvalitativ metod med 
etnografisk ansats. 
Fältanteckningar.  
Dagboksanteckningar. 
Deltagande 
observationer och 
ljudinspelade 
intervjuer. 
Innehållsanalys med 
emic och etic 
perspektiv.  
 

Kulturell kongruens i 
vårdandet av äldre baserad på 
den äldres modersmål och 
etnicitet utgör en gemensam 
nämnare i kommunikation 
mellan vårdgivare och den 
äldre människan vilket leder 
till en ökad förståelse. 

Götell, E., Brown, 
S.& Ekman, S-
L.(2007).The 
influence of 
caregiver singing 
and background 
Music on vocally 
expressed 
emotions and 
moods in dementia 
care: A qualitative 
analysis. 
International 
Journal of nursing 
Studies, (2009), 
46, 422-430.  
Sverige. 
 
 

Belysa muntligt uttryckta 
känslor och stämningar i 
kommunikationen mellan 
vårdgivare och personer 
drabbade av svår 
demenssjukdom. 

Kvalitativ metod. 
Videoinspelningar. 
Innehållsanalys. 
 

Vid sång övergår 
kommunikationen till en 
ömsesidig öppenhet av att 
förstå varandra samt vokal 
klarsynthet. Vårdgivarens sång 
uppfattas ge  patienten 
tilltagande  medvetande om 
pågående aktivitet. Detta yttrar 
sig via ett observerat tilltaget 
samarbete vid 
morgonskötningarna mellan 
vårdare och patient. Sången 
observeras påverka både 
vårdtagare och patient till att 
hela människan är med i 
vårdandet vid 
morgonskötningarna. 

Bannan, N.& 
Montgomery- 
Smith, C. (2008). 
´Singing for the 
Brain`: reflections 
on the human 
capacity for music 
arising from a 
pilot study of 
group singing with 
Alzheimer´s 
patients. The 

Författarens syfte var att 
få svar på följande frågor: 
Har personer drabbade av 
Alzheimerssjukdom 
möjlighet att delta i 
gruppsångsaktiviteter? 
Hur blir responsen från de 
deltagande? Kommer de 
deltagande utvecklas i 
studien? Kommer 
vårdarna känna att 
deltagandet är givande? 

Kvalitativ metod. 
En pilotstudie.   
Videoinspelningar. 
Frågeformulär. 
Innehållsanalys. 
 

Studien visar att Alzheimer 
drabbade personer kan delta i 
gruppsångsaktiviteter. 
Gruppsång visar även på 
tydliga fördelar i relationen 
mellan vårdare och patient, 
och kan tillhandahålla en 
variation i kommunikationen 
mellan vårdare och patient.  
Gruppsången kan också vara 
ett sätt för patienten att 
engagera sig socialt med nya 
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Journal of The 
Royal Society for 
the promotion of 
health, 128 (2), 
73-78. 
Australien. 
 

Kan en patient med 
Alzheimer sjunga en 
nyskriven sång aldrig 
hörd? 
 
 

människor. 

Lally, E. (2009). 
The power to heal 
us with a smile 
and a song: Senior 
well- being, 
music- based 
participatory arts 
and the value of 
qualitative 
evidence. Journal 
of arts and 
communities, 25 
(1), 25-44. 
Australien. 
 

Hitta nya 
omvårdnadsinterventioner 
som ökar de äldres hälsa. 

Kvalitativ metod med 
etnografisk ansats. 
Pilot studie. 
Observationer, 
intervjuer och 
frågeformulär.  
Innehållsanalys. 
 
 

Visar att sjunga tillsammans 
med andra stärker 
självförtroendet och 
självkänslan samt skapar 
meningsfullhet och välmående 
bland de deltagande. 

Skingley, A. & 
Bungay, H.(2010). 
The Silver Song 
Club Projekt: 
singing to promote 
the health of older 
people. British 
journal of 
community 
nursing, 15 (3), 
135-140. 
England. 
 

Visa att 
sångsammankomster, 
kan leda till förbättrad 
hälsa och välmående hos 
den äldre befolkningen. 

Kvalitativ metod. 
Observationer, 
intervjuer, och 
diskussioner. 
17 deltagare i åldern 
77 år, vilka utgjorde 
en fokusgrupp i 
projektet. Etnografisk. 
Innehållsanalys. 

Visar att deltagande i 
gruppsång kan påverka 
välmående hos äldre 
människor på många sätt.  
Sång ger bättre minne, ökad 
glädje, ett förbättrat mentalt 
och psykologiskt välmående. 
Samt även större sociala 
möjligheter då individen träffar 
varandra i gemenskap formad 
av sången. 

 
5.4 Analys 
 
 En ansats av kvalitativ innehållsanalys utfördes steg för steg. Analysen fokuserade på 

resultatdelen av texten i de tio för studien utvalda artiklarna. Kvalitativ innehållsanalys 

lämpar sig vid tolkning av texter på olika nivåer enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008, s.159). Analysarbetet genomfördes med största förförståelse 

eftersom all text innehåller flera sanningar. Analysen kan färgas av forskaren om denne 

inte har tillräcklig förförståelse för att låta det som finns i texten lyftas fram utan att 

försöka tolka den enligt Graneheim och Lundman (2003, s. 111). Polit och Beck (2010, 

s. 463) menar att det inte finns några universella regler i beaktande vid en kvalitativ 

analys, och att det därför är av stor vikt att beskriva allt som görs i analysen korrekt. 
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Steg 1.  
Artiklarna lästes upprepade gånger för att uppnå en ökad förståelse samt för att urskilja 

hur sången framträdde i texten. Med syftet för ögonen plockades vidare 

meningsbärande enheter ut ur artiklarna. Enheterna valdes ut genom sitt innehåll och 

kontexter svarande mot studiens syfte, vilket menas utgöra grunden för en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 163). Sandelovski 

(2000, s. 338-339) anser att metoden är ett användbart tillvägagångssätt vid en studie 

där syftet är att belysa vem, vad eller var som påverkas av ett fenomen.  För att uppnå 

största möjliga förutsättningslösa resultat av studien krävs enligt Sandelovski (s. 336) 

att all tillgänglig data analyseras. Minnesanteckningar gjordes för att ingen text skulle 

gå förlorad. Koder och kategorier skapades. Och under arbetets gång ändrades de så 

som författaren (s. 338) beskriver, när ny data visade sig. Resultatet inriktades på att 

visa mönster och regelbundenheter vilket uppkom ur analyserad data. 

Steg 2. 
Texten som plockades ut för vidare analys utgjordes av sammanhang, så som syftet 

föreskrivs enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 163). De utplockade 

meningsbärande enheterna kondenserades och abstraherades vidare för att lättare 

bevara det centrala av innehållet och att lyfta innehållet till en förnuftsenlig nivå. De 

kondenserande meningarna försågs vidare med koder vilka låg till grund för de 

befintliga kategorierna. En kategori utgjorde flera koder med liknande innehåll vilka 

belyser sången som omvårdnadsintervention till den äldre människan. 

Steg 3. 
Åtta kategorier utkristalliserade sig av analysen. För att sammanföra det återkommande 

innehållet av kategorierna bildades i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008, s.164) tre teman för att lättare överskåda påträffad data:   

Kategorierna Ökad förståelse, Ömsesidighet och Samfälldhet hamnade under temat 

Sången skänker medgång i samverkan. Kategorierna Glädje, Självtillit, Livskraft och 

Alternativ mot oro hamnade under temat Sång genererar förhöjd livskvalitet. Slutligen 

hamnade kategorin väcker minnet under temat Sången tangerar patientens livsvärld.  

 

Tabell 2: Utdrag ur kodningsschemat. 

Meningsbärande Kondenserad Kategori. Tema. 
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enhet meningsbärande 

enhet. 

During the singing 

the patient 

understood the 

actions taking place 

and how to cooperate 

the tasks. 

Under sångens 

inverkan förstod 

patienten att utföra 

uppgiften. 

Ökad förståelse Sången skänker 

medgång i 

samverkan. 

And he believed that 

singing was the 

barometer of his 

vitality, that if you 

were feeling crook 

you didn’t sing too 

well, but if you 

started to sing then 

you´d feel better. 

Att sjunga är som en 

barometer för honom. 

När han mår dåligt 

sjunger han inte så 

bra som när han 

känner sig på topp. 

Sången uttrycker 

livskraft. 

Sång genererar 

förhöjd livskvalitet. 

Several reported the 

return of distant 

memories or a 

memory for the song 

being sung. 

Sången återkallade 

minnen hos patienter. 

Väcker minnet. Sången tangerar 

patientens livsvärld. 

 

 

 

 6 ETISKA ASPEKTER 

Samtliga artiklar som låg till grund för förevarande studie hade genomgått etisk 

granskning. Vilket innebär bland annat frivillighet och rätten att avbryta medverkan i 

studien när som helst. Samt  att inga personer har kommit till skada, och att största 

möjliga anonymitet har eftersträvats. Detta förespråkas av bland andra Polit och Beck 

(2010, s. 121- 133), Rosberg (2008, s. 91-92) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006, s. 38). 
 
7 RESULTAT 
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Resultatet av analysen presenteras under tre framkomna teman som består av 

substansen i kategorierna. Samtliga artiklar lyfte fram sången som en fungerande 

intervention för den äldre människan. 

 
7.1  Sången skänker medgång i samverkan. 

Sången som omvårdnadsintervention är ett alternativ till kommunikation när 

kommunikationen brister. Den kan leda till en ökad förståelse som vidare leder till ökad 

ömsesidighet och samfälldhet i vårdandet. Vid användandet av sång kan verbal 

kommunikation bli överflödig i vissa vårdsituationer. Vårdaren som normalt använde 

verbal kommunikation i kontakten med patienten drabbad av demenssjukdom, fick 

ingen respons eller reaktion från patienten. Men när vårdaren istället sjöng i samband 

med vårdsituationen behövdes inga verbala instruktioner, patienten förstod ändå vad 

som skulle göras och samarbetet ledde till en större ömsesidig interaktion.  

 

Whereas caregivers in the normal caring condition used extensive verbal narration and 
explanation of their activities with patients and saw only minimal compliance, singing 
greatly diminished the necessity for caregiver instruction and increased patient 
understanding and cooperation. Götell, Brown och Ekman (2002).  
 

The caregiver and patients met each other in motion as they exchanged grooming items 
in a kind of mutual flow. Overall there was much greater mutuality in the interaction 
between caregiver and patient. Götell, Brown och Ekman (2003) 
 

Att sjunga välkända sånger från barnaåren skapar en gemenskap och samhörighet för 

vårdare och patienter. 

 

Singing was a common activity among the residents. Traditional songs from their 
schooldays were popular, building a mutually familiar repertoire for both the residents 
and the staff.  Heikkkilä, Sarvimäki och Ekman (2007)   
 

7.1.1  Sången genererar förhöjd livskvalitet 

Den äldre människan upplever glädje i olika former av sångaktivitet. Sången hjälper 

den äldre vid många tillfällen att känna större självtillit och lust till livet. Sång kan även 

tjäna som ångest- och stress dämpande för många äldre.   

 

After the singing and playing had gone on for a while, the participants often laughed 
and were full of fun. Götell, Brown och Ekman (2000). 
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Alla behöver inte delta aktivt i sången för att må bra. Att vara närvarande kan räcka. 

 

This study suggests that participative community singing may be beneficial to the 
wellbeing of older people in a number of ways… One participant suggested that even 
taking a passive role in a song club could have positive effect on depression. Skigley 
och Bungay (2010). 
 

Många äldre har alltid längtat efter att få sjunga, men aldrig fått tillfälle. På äldre dagar 

blir sången en källa till glädje och lugn.  

  

For some participants, singing was something they were discouraged from doing when 
they were young, and this was their opportunity to do something that they had always 
wanted to do. Lally (2009). 
 

Att sjunga kan vara ett alternative att undvika eller dämpa eventuell oro. Sången kan 

även användas som ett mätinstrument vid utvärdering av livskraft. 

 

…He believed that singing was the barometer of his vitality, that if you were feeling 
crook you didn’t sing too well, but if you started to sing then you`d feel better. Hays och 
Minichiello (2005). 
 

 

Sången kan tjäna som en väg till ökat självförtroende och självtillit. Vilket leder till 

positiva effekter på andra plan i livet, även det fysiska.  

 

All participants reported an increase in their confidence in singing during the 
workshops, and all but one reported an increase in their confidence around singing in 
the final concert…The findings supports the view that increased self- confidence and 
motivation, as well as increased physical fitness, has spin- off effects for people in other 
areas of their lives. Lally (2009).  
 

 

7.1.2 Sången tangerar patientens livsvärld 
Sången väcker minnet vilket påverkar medvetandet hos den äldre människan och 

möjliggör en förbättrad samverkan i mötet. Det goda minnet är ett personligt minne 

vilket omfattas av gemenskapen vilket sången format från unga år. Minnet kan 

beskrivas vara människan, och rymmer hela henne. Sången som egenskap aktiverar 
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subjektiva livsyttringar, vilket skapar gynnsammare förutsättningar för det goda 

vårdandet.   

 

They started to remember special events, such as their first day of school, getting 
married and special skills they had practiced in their active lives… Lepp, Ringsberg, 
Holm och Sellersjö (2003). 
 

Det är främst välkända sånger från barn - och ungdomstiden hos de äldre som väcker 

minnet, vilket ger ökad uppmärksamhet och glädje vid sångaktivitet.  

 

When singing familiar songs, many of the patients seemed to show increased attention 
and joy… Several reported the return of distant memories or a memory for the song 
being sung…It´s strange what one remembers. That song I haven’t sung in 50 years. It 
just falls from oneself. One is not quite empty in the head. … In addition, song texts 
often led to reminiscences about patients personal and home lives. Götell, Brown och 
Ekman (2002). 
 

 

Välkända sånger väcker minnet som återkallar trevliga händelser från yngre år.  Vilket 

leder till ett ökat välmående hos den äldre som känner sig hemma.   

 

 

By participants in the context of singing older familar songs, recalls pleasant past 
experience. There is a suggestion that such memory stimulation can contribute to 
improved wellbeing in view of its ability to provide some “anchorage to life”. Skingley 
och Bungay (2010).  
 

 

Tidig bekantskap med sång avspeglas senare i en människans liv. Sång- och musik som 

omvårdnadsintervention i vården kan utgöra ett hjälpmedel att förstå den äldre 

människans subjektiva upplevelse och skapa rum för en vårdande relation. 

 
…I mean a lot of my memories and a lot of my emotional responses to music would 
have been of those early years of the choir. Hays och Minichiello (2005). 
 

 

Sången kan även väcka sorgliga minnen från tidigare liv. Mot denna bakgrund kan den 

äldre överraskas av känslor som kan vara svårhanterliga att minnas.  
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 This may be understandable in the context of the conservative musical preferences of 
some of the participants, against a backdrop of changing fashions, which they could 
not always comprehend. However, recall could also be of past sad events, which, even 
with temporal distance, might have the potential for negative, if unavoidable, feelings. 
Skingley och Bungay (2010). 
 

8 DISKUSSION 

8.1  Metoddiskussion 

En kvalitativ metod innehållande empiriska studier användes för att på ett så 

sanningsenligt och förutsättningslöst tillvägagångssätt sammanföra de tekniker som 

bäst svarade för att sammanställa studiens syfte, såsom Sandelowski (2000) beskriver . 

En kvantitativ metod var inte aktuell, eftersom en sådan studie skulle göra det svårt att 

få någon djupare och nyanserad bild av ämnet. En litteraturstudie valdes framför en 

empirisk studie, då en litteraturstudie gav en större bredd både gällande information 

samt geografisk spridning. Den geografiska spridningen hade en dominans på den 

svenska sidan, sex artiklar, och Australien, tre artiklar varav två artiklar utgjordes av 

pilotstudier. En artikel i studien utfördes i England. Att Sverige och Australien 

dominerade kan bero på att dessa nationer ägnar många studier åt nya och alternativa 

vårdformer vad det gäller den äldre människan. Flertalet studier från England fanns att 

tillgå, men dessa byggde på redan befintlig publicerad forskning i form av 

litteraturstudier, dessa studier exkluderades från analysen. Inga studier från Afrika eller 

Asien var tillgängliga vid datainsamlingen. Det kan föreligga en anledning att andra 

perspektiv på vården är gällande för dessa världsdelar. Möjligen existerar redan en 

integrerad syn på sång i vårdandet som en naturlig del. I studien som Burford, Rafiki 

och Ngila (2001) utfört visar på att sången används som en del i vårdarbetet hos 

Masaierna i Afrika. Spridningen på artiklarnas utgivningsår omfattades av en period på 

tio år, år 2000 till 2010.  Majoriteten av studierna var emellertid publicerade i den 

senare delen av decenniet. Datainsamlingen som förekom de olika artiklarna utgjordes 

av video- och ljudinspelningar vid omvårdnadstillfällen, djupgående intervjuer och 

enkäter i kombination med ljud- och videoinspelningar samt skriven data i form av 

fältstudieanteckningar. Vilket anses utgöra tillförlitliga metoder vid observationer av 

fenomen i enlighet med Pilhammar Andersson (2008). Genom att utväxla tankar kring 

ämnet sång som omvårdnadsintervention i diskussioner med neutral kollega, ställdes 

diskussionerna vidare mot befintlig forskning och litteratur inom aktuellt område i 

enlighet med den metod Polit och Beck (2010) förespråkar för att uppnå största möjliga 
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trovärdighet. Ett faktum som beaktades var att samtliga artiklar i analysen publicerats 

på engelska och en förförståelsen för att det kunde förekomma svagheter i 

översättningen uppmärksammades under hela arbetet. 

 
8.2  Resultatdiskussion 

 Som redan nämnts var urvalet smalt gällande sång som omvårdnadsintervention.  En 

aspekt av resultatet är att många studier, men inte all forskning är gjord på data 

gällande äldre människor drabbade av demenssjukdom. Det faktum att den äldre 

människan ofta i hög ålder drabbas av demenssjukdom (Petersen et al., 2010) gör det 

svårt att utesluta dessa vårdtagare när en studie görs gällande den äldre människan. Den 

befintliga forskningen visar att sången har effekt på människan. Få studier belyser 

emellertid sången i omvårdnadsinterventioner. Sverige kan genom Götell, Brown och 

Ekman ses som ledande inom forskningen av att använda sången vid 

omvårdnadstillfällen med äldre. Detta har möjligtvis färgat resultatet. Dock har flera 

länder representerade i studien fokuserat på forskning kring sången som livskvalitets 

höjande faktor, samt sångens effekt på människans centrala nervsystem. 

 

I resultatet framkom att det är av stor vikt att patientens kulturella och sociala bakgrund 

måste beaktas i val av sång som omvårdnadsintervention. För att kunna nå patienten 

med hjälp av sång bör valet av sång utgå från patientens livsvärld. Vid bristande 

kunskap gällande patientens preferenser och bakgrund kan sångvalet resultera i 

oönskade eller utebliven reaktion vilket Skingley och Bungay (2010) belyser i sin 

artikel. En ständig förändring av kommunikationsmetoder bör beaktas i relevans till 

patientens eventuella förändrade kognitiva och sociala förmåga i enlighet med vad 

Pierce (2010) behandlar i sin studie som en viktig del av vårdandet. Rätt sångval 

öppnar upp patienten och släpper in vårdaren vilket kan ses möjliggöra den 

vårdrelation. Travelbee (1971) skildrar, att valet av kommunikationsmodell bör grunda 

sig på den metod som är mest lämpad för att uppnå en vårdrelation. Vid de tillfällen 

sångval inte tar hänsyn till patientens lidandeberättelse, yttrar sig ett tillstånd av icke-

vård. Vilket resulterar i att patienten blir ensam i sitt lidande. Vårdaren bör med 

bakgrund av detta hänseende utgå från sin professionella och emotionella kunskap samt 

mognad i valet av kommunikationsmetod. Sången ska i de fallen kännas naturlig för 

vårdare samt patient. 
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Sången sågs i resultatet utgöras av leken och visade sig bistå den äldre människan hitta 

mening utifrån sina erfarenheter. Detta framkom i samtliga analyserade artiklar. Sången 

sågs även utgöra ansningen i morgonskötningar genom att bistå patienten att klara sin 

egenvård (Götell, Brown & Ekman, 2002, 2003, 2007). Lärandet sågs som ett resultat 

av sången.  Förståelsen sågs tillta både för vårdare samt patient vid de tillfällen den 

utgjorde en omvårdnadsintervention.  

 

Sång som omvårdnadsintervention ser ut att vara en enkel metod att implementera i det 

praktiska vårdarbetet så att det går i linje med rådande mål och styrdokument i 

äldreomsorgen. En som det verkar enkel metod att lära ut, enkel att dokumentera, 

utvärdera och följa upp vilket kan tjäna som ett bidrag till att förbättra det praktiska 

vårdarbetet.  Det ingår i vårdarens kompetens att bidra med mesta möjliga hälsa och 

lindra lidandet (Travelbee, 1971).  Således bör sången kunna bidra positivt genom att 

bistå patienten med mening och glädje, och därmed ökad hälsa. Med grund i vad som 

redan belysts i bakgrunden gällande en växande population äldre i samhället, vilka 

kommer att kräva specifika individuella vårdåtgärder, samtidigt som det råder brist på 

professionellt utbildade vårdare inom äldreomsorgen, blir behovet av alternativa och 

ekonomisk försvarbara vårdmetoder viktiga att lyftas fram i enlighet med vad Cherri, 

Marshall- Gray, Laurence, Green, Valadez, Scott- Tilley och Merritt (2007) beskriver i 

sin artikel. En italiensk studie utförd av Gliaquinto, Cacciato, Minasi, Sostero och 

Amanda (2006, s. 578-579) påvisar sång som ett effektivt alternativ vid lindrandet av 

ofta förekommande postoperativa depressioner vid knäplastik. I Sverige pågår även 

sedan hösten 2009 en högskolekurs i fördjupad vårdvetenskap inriktad på vårdarsång, 

7,5 poäng. Syftet med kursen är att studenten skall skaffa sig grundläggande kunskaper 

om sång i demensvård, sång som kommunikationsform, samt hur musik och hälsa kan 

integreras och användas i demensvård. Intressant att se på utvärderingen av 

högskolekursen i ämnet vårdarsång samt betydelsen den kommer att få i framtiden.  

 

8.3  Slutsats 

Sången som en omvårdnadsintervention är till nytta för både vårdare och patient. Då 

sången tar med hela människan och skapar naturliga förutsättningar för en vårdrelation. 
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8.4  Klinisk betydelse 

Förhoppningen är att studiens resultat kan komma påvisa att sång i vårdandet är en 

evident vårdmetod. En önskan är att alla vårdgivare inom äldrevården uppmärksammas 

att ta del av sångens betydelse i vårdandet som en kvalitetssäkring för god omvårdnad. 

 

 

8.5  Förslag på vidare forskning/utveckling 

Forskningen uppdateras ständigt kring sångens betydelse i vården, och det finns ett 

stort intresse för ämnet. Huruvida sång som omvårdnadsintervention är applicerbar på 

fler patientgrupper behövs det dock mer forskning kring.  

 Mer specifik forskning kring, vad i sångens uppbyggnad, harmoni eller rytm, som 

påverkar individens gensvar på sång vore önskvärd. Olika studier nämnda i bakgrunden 

Brown (2004,s. 372) samt Quinn (2005, s. 125) visar på olika konsensus gällande rytm 

kontra harmoni.  Slutligen vore det även önskvärt att få med fler världsdelar med i 

forskningen kring sång, eftersom den kulturella bakgrunden har betydelse för sångens 

effekt i omvårdnaden. 
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