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Sammanfattning 
 

Det har länge diskuterats hur man kan använda musik på nya sätt inom området mat och äldre 

och i denna studie vill författarna testa denna tes. Musik är känslornas språk. Det är ett 

kraftfullt medel, men effekterna kan vara svåra att förutsäga (Theorell, 2009). Undernäring 

hos äldre är ett allvarligt tillstånd som ofta blir förbisett (Edfors & Westergren, 2012). Enligt 

Livsmedelsverket är maten och måltiden viktig, inte bara för att tillgodose våra behov av 

energi och näringsämnen, utan även för vår livskvalitet, och det gäller framförallt maten inom 

äldreomsorgen (Svenska Livsmedelsverket, 2013). Syftet med studien var att undersöka om 

musik kan användas som ett hjälpmedel för att öka aptiten hos äldre och var tydligt avgränsad 

mot en kvantitativ och kvalitativ metod för täcka hela spektrumet. Studien utfördes på ett 

särskilt boende i Kävlinge kommun, totalt ingick sex informanter (5 män och 1 kvinna). 

Resultatet av studien visar att studiens deltagare på det särskilda boendet äter 19 % mer under 

lunchmåltiden om det spelas musik under måltiden och i genomsnitt gick deltagarna upp 1,2 

kg under vår intervention. Den största skillnaden som författarna noterade var ökningen av 

den sociala interaktionen mellan vårdtagarna, från att inte ha samtalat med varandra kring 

bordet under lunchmåltiderna, till att föra konversationer på egen hand.  

Det material som tagits fram under studien hoppas författarna att Kävlinge kommun kommer 

att implementera i sin dagliga verksamhet. Musiken kan med enkla medel bli en hjälp för 

personalen i vardagen (Andersen et al., 2001). 

 

Nyckelord: äldre, musik, intervention, lunchmåltid och social interaktion.  
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Abstract 
 

It has long been discussed how to use music in a new way in the field of food and elderly, and 

in this study, the authors wanted to test this. Music is the language of emotions. It’s a 

powerful tool, but its effects are difficult to predict (Theorell, 2009). Malnutrition in the 

elderly is a serious condition that often gets overlooked (Edfors & Westergren, 2012). 

According to the Swedish National Food Administration food and meals are important, not 

only to meet our needs for energy and nutrients, but also our quality of life, and that applies 

especially to food in eldercare (Svenska Livsmedelsverket, 2013). The purpose of this study 

was to investigate whether music can be used as a tool to increase appetite in the elderly and 

was clearly delineated against a quantitative and qualitative approach to cover the entire 

spectrum. The study was carried out at a retirement home in Kävlinge municipality, including 

a total of six informants (5 men and 1 woman). The results of the study show that participants 

in the study on elderly housing ate 19 % more during the lunch meal if music is played during 

the meal, and on average weight was increased by 1.2 kg by participants during the study. The 

main difference which the authors noticed was the change of the social interaction between 

health care consumers, from not having spoken to each other around the table during lunch 

meals, to engage in conversations on their own. 

 

The authors hope that the material developed during the study will be implemented by 

Kävlinge municipality in their daily activities. The music can be simple means to be a help to 

the staff in everyday life (Andersen et al., 2001). 

 

Keywords: elderly, music, intervention, lunch, meal and social interaction.
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Förord 

 

Detta arbete är ett examensarbete inom ramen för Gastronomiprogrammet vid Högskolan i 

Kristianstad och genomfördes under våren 2014. Huvudämnet i vår utbildning är mat- och 

måltidskunskap och valet av ämne har utformats efter våra gemensamma intressen och 

nyfikenhet kring mat och äldre. Ämnesområdet som vi har valt är mycket aktuellt då maten 

och måltiden är viktig för vår livskvalitet och hälsa. 

 

Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla aktörer som möjliggjort vår studie. Ett stort tack till 

personalen på det särskilda boendet i Kävlinge för deras öppenhet och varma mottagande. 

 

”När vi såg effekterna av vad musiken kunde ge, blev det en ögonöppnare för oss” - Karin 

Hallberg (Axelsson & Axelsson, 2013, s. 8). 

 

Författarna har båda bidragit med lika mycket till den slutliga rapporten om musik som ett 

hjälpmedel för att öka aptiten hos äldre.  

 

Kristianstad, våren 2014 

 

Kamilla Nilsson och Lotta Nylén 
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1. Inledning 

I dagens samhälle talas det om ”social hälsa” i olika sammanhang inom mat och måltider, ofta 

med att man åtskiljer den från psykisk och fysisk hälsa. Begreppet används främst inom vissa 

vetenskaper och yrkesområden och distinktionen görs bland annat inom området omvårdnad 

(Franssén et al, 2004) och när begreppet ”social hälsa” används går det inte att bortse från 

äldres livssituation, där undernäring bland äldre är ett allvarligt tillstånd som ofta blir förbisett 

(Edfors & Westergren, 2012). Keller et al. (2013) hävdar att tidigare forskning har visat att 

måltidsintaget kan förbättras inom äldrevården.  

 

Enligt Svenska Livsmedelsverket (2013) är maten och måltiden viktig, inte bara för att 

tillgodose våra behov av energi och näringsämnen, utan även för vår livskvalitet, och det 

gäller framförallt maten inom äldreomsorgen. Åldrandet gör att risken för sjukdom och 

undernäring ökar, det är därför extra viktigt att de måltider som serveras i äldreomsorgen är 

säkra och håller hög kvalitet (Abbott et al., 2013). Måltiderna bör också, så långt det är 

möjligt, anpassas efter de äldres egna behov, vanor och önskemål (Svenska Livsmedelsverk, 

2013). Abbott et al. (2013) hävdar att bibehålla vikten bland vårdtagare är ett kritiskt moment 

i äldrevården. 

 

Det har länge diskuterats hur dagens samhälle kan använda musik på nya sätt inom 

äldrevården och i vårt examensarbete ville författarna testa denna tes. De äldre generationerna 

har tagit musiken med sig genom livet och vill naturligtvis att musiken ska finnas med även 

när de blir äldre, till exempel i ett särskilt boende.  

 

Musik är en viktig del i en rad olika måltidssammanhang och hjälper inte bara till skapa en 

atmosfär, utan används också för att dämpa bakgrundsljud som kan störa måltidsupplevelsen. 

Trots denna viktiga upptäckt är det förvånande att det först relativt nyligen har börjat forskas 

på effekterna som musik har på människors beteende (Edwards & Gustafsson, 2008).  

 

2. Syfte 

Syftet med vår studie var att undersöka om musik kan användas som ett hjälpmedel för att öka 

aptiten hos äldre. För att uppnå studiens syfte användes kvantitativ och kvalitativ metod för 

täcka hela spektrumet. 
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2.1 Hypotes 

”En hypotes är en språklig sats i vilken olika begrepp sätts i relation till varandra” (Patel & 

Davidson, 2011, s. 20). 

Författarnas hypotes var att om vi spelar musik under lunchmåltiden kommer deltagarnas 

intag av lunchmåltid att öka. Kravet som sattes var att hypotesen skulle vara enkel (Lantz, 

2009) och genom vårt tillvägagångssätt, att arbeta deduktivt och utifrån allmänna principer 

och befintliga teorier har författarna dragit slutsatser om denna företeelse. Deduktiv 

teoribildning innebär att författarna ur ett sammanhängande system av påståenden härleder 

nya hypoteser (Holme & Solvang, 1997).   

3. Litteraturgenomgång 

I följande del av uppsatsen kommer författarna att presentera tidigare studier på området, 

musikens påverkan på människan och allmän information om de äldres hälsa, fysik och 

behov. Avsikten är att ringa in området och beskriva det aktuella kunskapsläget när det gäller 

äldre, känslor, musik och åldrande. 

 3.1 Att åldras  

Få äldre bedömer sitt allmäntillstånd som dåligt, vilket kan bero på att hälsan anses ha 

förbättrats bland äldre de senaste 20 åren, men även för att äldreomsorgen har fått större 

uppmärksamhet inom forskningen (Franssén et al., 2004). Sammansättningen i kroppen 

ändras under hela livet. I höga åldrar minskar rörligheten på grund av minskad muskelstyrka 

och funktion, men även beroende av förändringar i det centrala nervsystemet. Att åldras är 

inget sjukligt förlopp, men risken för sjukdom ökar med stigande ålder och det är vanligt med 

ett flertal sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar på samma gång (Andersen et al., 2001). 

Musiken kan ses som ett hjälpmedel för att associera till minnen, som är viktigt när man blir 

äldre (Theorell, 2009). 

Interaktion mellan individer och dess sociala omgivning är ett samspel människor emellan. 

Det är individers och gruppens avgränsningar och tolkningar av sociala situationer som avgör 

hur de kommer att reagera och agera. Enligt den kognitiva teorin är vi som människor i en 

idelig utveckling av att försöka att förstå och tolka den verklighet som omger oss. Detta gäller 

framförallt den sociala verklighet som utgörs av de människor man integrerar med (Svensson, 

1992). 
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3.2 Äldre och mat som näring 

Stroebele och de Castro (2004) hävdar att ljud, färg, lukt och texturer har en direkt koppling 

till olika måltidsbeteenden. Det kan vara svårt att få i sig tillräckligt med mat (energi) när man 

är gammal och sjuk. Maten är ett av livets stora glädjeämnen enligt Stroebele och de Castro, 

den engagerar alla sinnen och är många gånger en höjdpunkt under dagen. Maten är inte 

enbart en njutning, utan också förutsättningen för att tillfredsställa livsnödvändiga behov av 

näring och energi (Andersen et al., 2001). De äldre behöver även varierad fysisk aktivitet och 

en sammansatt kost för att få en tillfredsställande rörelseförmåga (Christenson & Sundling, 

1995). 

Aptit är ett bredare begrepp än hunger och den påverkas av alla sinnen. Uppfattningen om vad 

som anses vara ”gott” är olika från person till person, hur individer urskiljer smak beror inte 

enbart på matens egenskaper utan också på miljö och sammanhang (Andersen et al., 2001). 

Andersen et al.(2001) skriver att när äldre blir serverade mat utan att ha tillagat den själv 

tappar de ibland aptiten och tycker inte att maten smakar vid intaget. Matens betydelse för 

människan är mer än ett antal näringsämnen. Stroebele et al. (2004) hävdar i sin artikel att en 

stimulerande miljö tillsammans med sensoriskt stimulerad mat, har en direkt effekt på 

födointaget bland äldre.  

3.3 Matens betydelse vid sjukdom 

Det kan ta lång tid att få tillbaka aptiten efter sjukdom, därför har personalen och/eller 

anhöriga en stor betydelse för individen som är sjuk genom att uppmuntra och stötta, så att de 

äldre inte får prestationsångest eller dåligt samvete inför måltiden (Andersen et al., 2001). 

Äldre individer är känsliga för brist på energi och näringsämnen och riskerar därför att 

utveckla undernäring vid ett för lågt energiintag (Johansson, 2007). Äter inte vårdtagaren alls 

kan individen avlida och det är en tanke som skänker stor rädsla bland anhöriga och personal 

(Johansson, 2007). Enligt Andersen et al. (2001) är den mat som äldre intar under en 

sjukdomsperiod mindre populär efter tillfrisknandet, däremot är den mat som äldre ätit när de 

mått bra, till exempel vid en trevlig tillställning, speciellt omtyckt. 

3.4 Att arbeta med musik 

Musik har beskrivits av Theorell (2009) som känslornas språk. Det är ett kraftfullt medel vars 

effekter är svåra att förutsäga. Cohen et al. (2002) hävdar att musik är en av de mest 

biologiskt betydande aktiviteterna i en människas liv och det är viktigt att musiken fortsätter 
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genom åren som senior. Eftersom musik kan väcka starka känslor och reaktioner hos 

människor är det viktigt att veta vad man gör om man använder musik som metod i något 

sammanhang. Franssén et al. (2004) beskriver en metod för att arbeta med musik inom vården 

som kräver spontana inslag samt en öppenhet, både från personalens och de boendes sida. 

Arbetet bygger på närvaro och koncentration. För att skapa en fridfull stämning är musik ett 

bra instrument att arbeta med (Theorell, 2009). Det gäller att vara öppen och lyssna vad för 

sorts musik vårdtagaren tycker om (Theorell, 2009). Om vårdtagaren är svårt sjuk kan 

vårdpersonalen be en anhörig om musikval, det viktiga är att se varje individ (Theorell, 2009). 

Stroebele et al. (2004) hävdar att musik förknippas med ett högre matintag, oberoende av 

musikens volym. Musik under måltider förbättrar en rad olika beteenden (Whear et al., 2014) 

och närvaron av musik är en av raden bland de miljöfaktorer som påverkar mat- och 

vätskeintaget i den naturliga miljön (Stroebele et al. 2004).  

Att skapa en harmoni med hjälp av musik och ljudnivå kan vara svårt när språket har 

begränsats till några ord eller försvunnit skriver Andersson et al. (2001). Många gånger kan 

det vara svårt att hitta nya vägar att kommunicera på och istället används kroppsspråket, som 

beskrivs som ett ärligt språk på så vis att det är svårt att ljuga (Andersen et al., 2001). När 

man arbetar med människor som är i slutet av livet är det viktigt att personalen besitter en god 

kunskap om livets slutskede, har ett öppet förhållningssätt och kan skapa lugn och ro 

gentemot vårdtagarna, både vid måltidssituationen och i andra sammanhang (Andersen et al., 

2001).  

3.5 Musikens effekter 

Theorell (2009) hävdar att personer fysiologiskt reagerar och blir piggare eller tröttare när de 

lyssnar på musik. När en viss typ av musik spelas som är rätt för individen och 

sammanhanget, kan detta stimulera och ge pulsstegring, aktivera kroppens eget morfin 

(betaendorfin), ge en ökning av vissa stresshormoner (såsom kortisol), ge blodtrycksstegring, 

öka blodets koagulerbarhet, samt öka immunsystemets aktivitet. 

Panksepp (1995) hävdar att musik kan ge människor rysningar eller kalla kårar och enligt 

Theorell (2009) kan musik med anknytning till vemod och dysterhet vara vanlig som utlösare 

till dessa starka kroppsliga sinnesintryck, som beror på att de små musklerna vid hårsäckarna 

drar ihop sig och gör att håret reser sig. Detta styrs i sin tur av det autonoma nervsystemet 

(Theorell, 2009). Att börja gråta när man lyssnar på musik med sorgligt innehåll är en vanlig 

reaktion. Om individen är irriterad och uppjagad kan hen bli mer irriterad om hen lyssnar på 
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svag, försiktig musik. Det visar på att musiken är ett kraftigt medel, men dess kroppsliga 

effekter kan ibland vara svåra att förutsäga (Theorell, 2009).  

Ett vanlig påstående kring musik är att den är lugnande, när musiken i själva verket kan vara 

stimulerande. När individer lyssnar på musik sker en anpassning av puls och andning till 

musikens rytm och karaktär. När hjärtat och andningen är aktivt är det ett uttryck för kroppens 

”medmusicerande”, och där är tydliga kopplingar mellan musikaliska och andra sensoriska 

upplevelser (Theorell, 2009). De delar i hjärnan som är viktiga för musikupplevelsen 

överensstämmer delvis med det centra som styr talet (Theorell, 2009). 

Musik är något som berör varje människa, något som kan förknippas med minnen, glädje 

och/eller sorg (Franssén et al., 2004). Vi blir alla mer eller mindre påverkade av de 

samtal/möten vi ständigt är med om (Franssén et al., 2004). Arbetet med musik kan göras till 

så mycket mer än sköna toner och ljud. Musiken kan med enkla medel bli en hjälp för 

personalen i vardagen, och ett redskap för samtal och möten när orden har tagit slut och 

minnet sviker, eller något att koppla av med när man har en oro eller rädsla inför livets slut 

(Andersen et al., 2001). Theorell (2009) hävdar att musik stärker alla de känslomässiga 

stämningarna som vi befinner oss i vid ett visst ögonblick.  

4. Metod och material 

”Ta vara på insamlad information – det visar att du har arbetat” - Hernes, 1980 

 

För att på bästa sätt uppnå studiens syfte har flera olika datainsamlingsmetoder använts, så 

kallat triangulering (Ejlertsson, 2003). Datainsamlingen genomfördes i form av kvantitativa 

mätningar (vägning av faktiskt intag av lunchmåltid bland studiens deltagare) och kvalitativa 

observationer på ett särskilt boende i Kävlinge kommun. De kvalitativa metoderna lämpar sig 

när syftet är att undersöka personers åsikter och uppfattningar eller för att nå en mer detaljerad 

och beskrivande bild (Patel & Davidson, 2011). Den kvantitativa metoden lämpar sig för att 

resultaten skall kunna kvantifieras och i viss utsträckning generalisers. En kvantitativ ansats 

innebär att undersökningen är färdigstrukturerad redan i teori- och problemformuleringsfasen 

(Holme & Solvang, 1997). De olika metoderna för datainsamling vävs sedan samman för att 

uppnå ett resultat som visar en så bred bild som möjligt av äldres matintag med och utan 

musik (Ejlertsson, 2003). 
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4.1 Urval  

Studien genomfördes på ett särskilt boende i Kävlinge kommun. Författare ett har tidigare 

varit anställd i köket på det särskilda boendet och kontaktade Kävlinge kommuns kostchef 

som kontaktade verksamhetschefen, som tog det vidare till enhetschefen på det särskilda 

boendet som tilldelade författarna en avdelning. Till studien gjordes ett bekvämlighetsurval, 

det vill säga de enheter som var lättast att få tag på inkluderades (Holme & Solvang, 1997), 

eftersom det är mycket svårt att få tillgång till ett särskilt boende. Totalt ingick sex personer 

(5 män och 1 kvinna) i författarnas studie, d.v.s. antalet permanent boende på avdelningen och 

de hade en genomsnittsålder på 91 år. Genomsnittstiden deltagarna hade bott på det särskilda 

boendet vid studiens påbörjan var 1,4 år. Avdelningen på det särskilda boendet har några 

dagar i veckan personer som är på avlastning, vilket innebär att vårdtagarna inte bor 

permanent på avdelningen. Hur ofta dessa individer är på boendet varierar från individ till 

individ. Författarna valde att inte inkludera personer på avlastning i studien, utan 

koncentrerade sig på deltagare med permanent boende. Maten som serverades kan beskrivas 

som svensk husmanskost (bilaga 2). De boende på avdelningen får tillsammans välja veckans 

måltider utifrån en meny, gemensamt med personalen. Det serveras frukost, lunch, 

eftermiddagskaffe samt kvällsmat. Till lunchmåltiden serveras varje dag en dessert. Ingen av 

studiens deltagare stod på någon nutritionsbehandling eller intog näringsdryck.  

 

4.1.1 Presentation av verksamheten 

Lägenheterna som deltagarna i studien bor i har badrum och trinetter. Inom boendet finns det 

tillgång till gemensamt kök och olika gemensamhetsutrymmen. Vårdtagarna har även 

möjlighet till en timmes samvaro per dag eller annan egen aktivitet med sin kontaktman eller 

anhörig (Kävlinge, 2014). På vårdboendet försöker personalen anordna två aktiviteter om 

dagen, det kan vara allt från att lägga pussel till promenader. Alla aktiviteter genomförs 

endast om de boende vill eller kan. Ibland orkar inte vårdtagarna och då blir det inga 

aktiviteter den dagen. De anhöriga får komma och besöka sina närstående i princip när de vill, 

det är endast vid lunchmåltiden som det är bestämt att inga besök tillåts.  

 

Edwards & Gustafsson (2008) hävdar att matsalen där dagens alla måltider intas innefattar en 

rad olika faktorer som individuellt eller tillsammans används för att skapa ett rums atmosfär, 

något som är relativt enkelt att uppskatta men är svårt att definiera eller kvantifiera. Matsalen 

där deltagarna intog sin lunchmåltid låg mitt i avdelningen. Rummet hade öppen planlösning 

med stora fönster som släppte in dagsljus och bestod av ett öppet kök där måltiderna under 
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studien serverades från serveringsvagnen mitt i rummet. Matsalen hade två bord (figur 2), där 

deltagarna hade fasta sittplatser (även utanför studien) och varje dag åt minst sex permanent 

boende i avdelningens matsal (antalet permanent boende = studiens deltagare). Individer 

tenderar att välja sittplatser runt kanterna i rummet, men vid interaktion vill de gärna sitta mitt 

emot varandra, men det skall påpekas att detta är individuellt från person till person (Edwards 

& Gustafsson, 2008). Antalet vårdtagare som äter vi borden utöver de permanent boende 

varierar beroende på antalet avlastningar för dagen. Maten som serverades under studien var 

svensk husmanskost och kom från köket på det särskilda boendets bottenvåning där 

måltiderna tillreddes från grunden. Abbott et al. (2013) hävdar att genom att förstärka 

atmosfären i matsalen tillsammans med måltider som de äldre känner igen kan vikten bland 

vårdtagare öka.  

 

 

 

Figur 2. Ritning över det särskilda boendets matsal (ej skalenlig).   

 

4.1.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

De förutsättningar (inklusionskriterier) som förekom för att deltagarna skulle kunna ingå i 

studien var att deltagarna skulle bo permanent på ett särskilt boende. Både kvinnor och män 

skulle delta i studien. Deltagande i studien kräver att inget av exklusionskriterierna 

förekommer. De exkusionskriterier som författarna valt före studiens start var att utesluta 

deltagare med mentala sjukdomar (exempelvis demens) samt vårdtagare på avlastning på ett 

särskilt boende (Socialstyrelsen, 2014).  
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4.1.3 Fysiologiska och motoriska funktionsnedsättningar 

Studiens deltagare fick alla fingerade namn. Hampus var den permanenta deltagare som 

behövde hjälp vid intag av lunchmåltid och hade en nedsatt tugg- och sväljförmåga, vilket 

innebar att han fick en konsistensanpassad kost (timbal kost). Enlig Svenska 

Livsmedelsverket (2010) kan timbalkost jämföras med en omelett i konsistensen, men skall 

likna dagens rätt till utseendet. Hampus hade även svårt med motoriken så att personalen fick 

hjälpa honom att föra maten till munnen. De övriga deltagarna i studien kunde själva äta och 

åt A- kost (normal kost) (Svenska Livsmedelsverket, 2010). 

 

4.2 Datainsamling 

I följande del av uppsatsen kommer författarna att presentera de datainsamlingsmetoder som 

använts med avsikten att ringa in området och beskriva tillvägagångssättet under studien.  

 

4.2.1 Förstudie 

För att få fram information om vilken musik som författarna skulle spela under interventionen 

gjordes intervjuer av författare två med 15 personer på ett särskilt boende i Lunds kommun. 

Musiken samlades in för att kunna genomföra huvudstudien och intervjuerna spelades varken 

in eller transkriberades, utan de användes enbart för att ta få information om musik till 

studien. Widerberg (2002) hävdar att forskarna skall se individer som bärare av social 

information. Valet av särskilt boende var ett bekvämlighetsurval då författare två känner väl 

till detta boende (Holme & Solvang, 1997). Genomsnittsåldern på de intervjuade var 87,5 år. 

Låtarna togs fram på Spotify Premium och brändes på en cd-skiva och spelades upp på en 

portabel cd-spelare (Philips AZ105) som fanns tillgänglig på det särskilda boendet. Om någon 

av deltagarna skulle haft invändningar mot valet av musik/låt, skulle denna melodi tas bort 

omedelbart. Syftet med vår studie var inte att bidra till att känna obehag på grund av musiken 

bland någon av de boende. Widerberg (2002) hänvisar till att det är viktigt att inte få studiens 

deltagare att känna sig utelämnade eller driva på de ämnesområden som för deltagarna kan 

upplevas som känsliga eller sårbara. 

 

4.2.2 Social interaktion 

Observationer (Lantz, 2009) gjordes både innan och efter mätningarna samt under 

interventionen av båda författarna för att mäta den sociala interaktionen.  
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Studiens författare satt med och åt luncherna vid bordet tillsammans med deltagarna för att 

närvaron inte skulle påverka de äldres matintag, då i normala fall personalen på avdelningen 

alltid sitter med och äter vid bordet. För att säkerställa resultatet var författarna noga med att 

följa samma mönster vid serveringen, vilket innebar att en bestämd serveringsordning för 

studiens deltagare fanns, författarna satt på samma platser varje dag under studien samt att 

författarna utförde samma uppgifter kring lunchmåltiden som ordinarie personal normalt gör. 

Exempel på ordinarie uppgifter som personalen på det särskilda boendet har är att hämta 

matvagnen i centralköket, duka bordet, servera mat och dryck, sitta med vid bordet och äta 

samt att ta hand om disken efter måltid. En av anledningarna till att författarna satt med vid 

bordet under lunchmåltiden var att vi ville titta närmre på de äldres kroppsspråk, mimik, 

kroppshållning och hur deltagarna interagerade med varandra, både med och utan musik. 

Svedberg (2003) hävdar att i en stor grupp kan individerna känna mycket behag, då det är 

skönt att sitta i lugn och ro med sina egna funderingar och komma bort från en mindre grupps 

intimitet. Efter varje måltid skrev författare ett ner observationer och reflektioner från 

måltiden. Holme och Solvang (1997) hävdar att observationer ställer höga krav på författarna, 

som både genom att se, höra och fråga skall få tag i det som egentligen sker. Materialet från 

observationerna transkriberades (Malmström et al, 2006, s. 627) av författare ett för att kunna 

dra betydande slutsatser baserade på kroppsspråk, mimik, interaktion och kroppshållning 

utifrån observationsanteckningarna. 

4.2.3 Vägning av lunchmåltid och studiens deltagare 

För att väga studiens deltagares faktiska intag av lunchmåltiden användes en våg av märket 

Rubicson® Digital köksvåg (mått: Ø188 x 22mm, artikelnummer: 48054, batchnummer: 

IK47281, Made in China). Tallrikarna med mat vägdes innan och efter måltiden och ett 

genomsnittsintag räknades ut för varje deltagare. Genom att ta fram ett genomsnittsvärde på 

en lunchportion (författarna använde sig av Kävlinge kommuns riktlinjer för kostberäkning) 

kunde författarna titta närmre på hur genomsnittsvärdet förhåller sig till de verkliga portioner 

studiens deltagare åt. Resultaten från vägningarna av tallrikarna sammanställdes för vidare 

analys och för att möjliggöra bearbetning av data. 

För att se om vikten på studiens deltagare ändrats under vår intervention med musik vid 

lunchmåltiderna, vägde personalen deltagarna på morgonen innan och efter interventionen 

med kläder på. Förutsättningarna före och efter interventionen var detsamma. Vågen som 

användes på det särskilda boendet var en våg avsedd för att väga brukare i mobila eller 
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stationära liftar från Liko (LikoScale 350, Art. Nr. 3156228). Denna information användes för 

att räkna ut ett genomsnittsvärde på viktens förändring bland studiens deltagare.  

 

För att ta fram vad en rekommenderad portion för vårdtagarna på boendet har författarna fått 

ta del av Kävlinge kommuns riktlinjer vid portionsberäkning. Utefter dessa riktlinjer räknades 

den rekommenderade portionen (g) ut för var dag. Portionsstorlekarna (g) har räknats samman 

och dividerats på 20 (antalet dagar studien pågick) för att få fram ett medelvärde för den 

rekommenderade portionsstorleken (g) per dag. Resultatet visar att en rekommenderad 

portionsstorlek i Kävlinge kommun för vårdtagarna på boendet är 390,5 g per lunchmåltid. 

 

4.2.4 Mätning av decibelnivå 

Mätningar kan behövas för att avgöra om det finns risk för bullerstörning (Arbetsmiljöverket, 

2014a). Studien använde sig av en bullerindikator som Arbetsmiljöverket rekommenderar, 

och som kan laddas ner gratis till smartphones. Bullerindikatorn finns tillgänglig för iPhone, 

iPad samt android. Decibelmätaren mäter ljudnivån i realtid med tydlig grafik och 

rekommenderas för ljudnivåer mellan 40-100 dB (Arbetsmiljöverket, 2014b). För att mäta 

decibelnivån bör högtalare placeras med avseende på plats, höjd och riktning så att ljudnivån 

blir så likformig som möjligt för dem som ska uppfatta högtalarljudet. Det finns påtagliga 

individuella skillnader när det gäller effekter av bullerexponering på hörseln. Forskningen 

saknar i dagsläget säkra metoder för att avgöra om en enskild individ är mer eller mindre 

känslig, och därmed löper större eller mindre risk att skadas av bullerexponering (Arlinger et 

al., 2006). Decibelnivån på det särskilda boendet låg på 45 dB innan interventionen, det vill 

säga på en nivå som kan liknas med ett bibliotek (Arbetsmiljöverket, 2014c). Musiknivån 

under interventionen låg på en nivå på 65 dB. Ljudnivån kan uppfattas som lite för hög för 

personer med bra hörsel, men det skall tas med i beräkningen att de äldre på boendet är gamla 

och har nedsatt hörsel.  
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Figur 1. Visar en bullertermometer (Arbetsmiljöverket, 2014b). 
 

4.3 Genomförande och analys 
I följande del av uppsatsen kommer författarna att presentera studiens genomförande med 

avsikten att ringa in området och beskriva analysmetoderna under studien.  

 

4.3.1 Musik som åtgärd 

För att studera om musik kan öka aptiten hos äldre valde författarna att utföra en 

undersökning där deltagarna utsätts för en intervention, i studiens fall musik vid 

lunchmåltiderna (Socialstyrelsen, 2014). Författarna började med att undersöka hur det såg ut 

innan förändringen (intervention). Författarna lade upp och serverade maten på tallrikarna, 

vägde portionerna som de äldre fick och om de lämnade kvar någon mat vägdes denna. Totalt 

gjordes mätningar utan musik i 10 dagar. Efter 10 dagar startade interventionen där författarna 

tillsatte musik under lunchmåltiden (för spellista se bilaga 1). Totalt gjordes mätningar med 

musik under 10 dagar. Vägningen av portionerna gick till på samma sätt som under de 10 

första dagarna. Totalt studerade författarna de äldres matvanor under lunchmåltiden i en 

månad (20 tillfällen). 

 

4.3.2 Statistik 

Ett ensidigt t-test gjordens med hjälp av Excel för att påvisa en signifikant skillnad. Vid ett 

ensidigt test är alternativhypotesen ensidig, dvs. H0: Det finns ingen skillnad mellan ”musik” 

och ”utan musik” och H1: Mer vid ”musik” än ”utan musik”. Detta förutsätter att mindre vid 

”musik” än ”utan” är omöjligt. Författarna valde en signifikansnivå på α = 0,05. En 

signifikansnivå på α = 0,05 valdes som kriterium för att resultaten ska anses vara signifikanta 

i vetenskapliga undersökningar baserade på statistik (Lantz, 2009).  
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4.4 Bortfall 

Genomsnittsåldern på studiens deltagare var 91 år. Det finns alltid en risk för sjukdom eller 

dödsfall vid studier av äldre individer. Det uppkom inget bortfall under studien. 

 

4.5 Etiska aspekter och överväganden 

Den forskning som författarna valt att utföra har behandlats enligt de fyra generella etikregler 

skrivna av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet u.å) (informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet). All information som framkom under studien har 

behandlats konfidentiellt i den mån det är möjligt. Studiens deltagare var informerade om att 

informationen författarna fick fram endast fick användas till forskningsändamålet. 

Informanterna informerades innan sin medverkan om studiens sekundära syfte (att undersöka 

serveringsmiljön) och innehåll, både skriftligt och muntligt. Författarna berättade inte om 

huvudsyftet med studien, utan informerade om att de var där för att undersöka 

serveringsmiljön. Författarna ville inte att informanternas medventehet om studiens 

huvudsyfte (musikens påverkan på aptiten) skulle påverka resultatet av studien. Studiens 

författare nämnde inte något om musiken, då vi inte vill påverka de äldres matintag. Samtliga 

uppgifter om deltagare och insamlat material från observationer och mätningar behandlades 

och förvarades så att författarna enbart hade tillgång till och kunde ta del av uppgifterna. Inga 

deltagare benämns vid namn (fiktiva namn används) och inget resultat kan härledas till någon 

enskild person (Vetenskapsrådet u.å). Studiens deltagare visste inte om att de medverkade i 

vår studies huvudsyfte (dold studie), men personalen på det särskilda boendet var informerade 

om huvudsyftet och hade noga uppsikt över deltagarna. Författarna hade avtalat med 

personalen att om de upptäckte några symtom på obehag bland deltagarna, så skulle 

författarna genast informeras och studien avbrytas.  

 

4.5.1 Dold studie 

Under denna studie valde författarna att integrera med vårdtagarna genom att servera och inta 

lunchmåltiden tillsammans med dessa. Metoden användes för att möjliggöra en observation 

av deltagarnas beteende på ett naturligt sätt, utan att det skulle kännas konstigt för de äldre 

(Petticrew et al., 2007). Författarnas studie kan till stor del jämföras med den forskning som 

Petticrew et al. (2007) gjort, vilket innebär att studiens deltagare inte ursprungligen vet om 

den verkliga anledningen till författarnas närvaro (dold studie). Många gånger kan en dold 

studie vara det enda sättet att få kunskap om ett fenomen eller om ett socialt sammanhang 

(Holme & Solvang, 1997) och metoden kan vara avsiktligt missvisande för allmänheten eller 
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andra studiedeltagare. Metoden erbjuder forskare tillgång till information som annars inte 

finns tillgänglig, möjligheten att samla in objektiva data ur ett vetenskapligt perspektiv blir 

tillgänglig (Petticrew et al., 2007). Vårdpersonalen informerade vårdtagarna om att författarna 

skulle göra ett arbete om maten som serveras på boendet. 

 

4.6 Analys och databearbetning 

Det kvalitativa materialet sammanställdes för att möjliggöra en överblick över situationen 

innan och efter interventionen. Betydande citat togs ut från observationsanteckningarna och 

formade tillsammans med observationerna studiens resultat med avseende på den sociala 

interaktionen. 

 

En signifikansnivå på α = 0,05 valdes. Ett lågt p-värde innebär att H0 kan förkastas och att det 

finns en signifikant skillnad. Högt p-värde innebär att H0 inte kan förkasta, dvs. det finns 

ingen signifikant skillnad. För att räkna ut p-värdet gjordes ett ensidigt T-test i Excel.  

5. Resultat 

Resultatdelen är uppdelad i två huvudkategorier för att skilja de kvalitativa och kvantitativa 

metoderna åt. Den kvalitativa delen tar upp och presenterar material som framkommit under 

transkriberingen, baserat på observationer under lunchmåltiderna på det särskilda boendet. 

Den kvantitativa delen tar upp och behandlar data från mätningarna under studiens 

lunchmåltider som sammanställts och analyserats. 

 

5.1 Faktiskt intag av lunch – en kvantitativ metod 

Studien visar att genomsnittsintaget under lunchen bland deltagarna är 286,2 g per dag utan 

musik och med musik är genomsnittsintaget 339,3 g per dag (tabell 1), vilket ger en positiv 

differens på +53,1 g per dag under lunchen. Vidare resultat visar att de äldre på boendet äter 

19 % mer under lunchmåltiden om det spelas musik. Författarna fick fram att p = 0,01, och 

kan därför förkasta H0. Vilket visar att studiens deltagare intar mer av lunchmåltiden sett i 

gram om musik spelas. p = sannolikheten att H0 fortfarande gäller, men att författarna har fått 

fram de värden de har. 
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Tabell 1. Visar deltagarnas genomsnittsintag (g) innan interventionen (10 dagar) och efter 

interventionen (10 dagar), samt differensen.  

 
Genomsnittsintag/dag (g)  Genomsnittsintag/dag (g)  

 Deltagare utan musik med musik Differens (g) 

Erik 232,6 298,6 +66,0 

Hampus 342,2 388,4 +46,2 

Henrik 344,1 459,1 +115,0 

Oskar 223,5 248,0 +24,5 

Therese 297,0 318,7 +21,7 

Tor 277,5 323,0 +45,5 

Totalt 1 716,9 2 035,8 +318,9 

Genomsnitt 286,2 339,3 +53,1 

 

Resultatet av studien visar att deltagarna på boendet äter i genomsnitt 104,3 g för lite varje 

dag under lunchmåltiden utan musik jämfört med den rekommenderade portionen (tabell 2).  

Tabell 2. Visar rekommenderad portion/dag och deltagarnas faktiska portion/dag utan musik 

under 10 dagar, samt differensen.  

 
Rekommenderad Genomsnittsintag/dag (g) 

 Deltagare  portion/dag (g)  utan musik  Differens (g) 

Erik 390,5 232,6 -157,9 

Hampus 390,5 342,2 -48,3 

Henrik 390,5 344,1 -46,4 

Oskar 390,5 223,5 -167,0 

Therese 390,5 297,0 -93,5 

Tor 390,5 277,5 -113,0 

Totalt 2343 1 716,9 -626,1 

Genomsnitt 390,5 286,2 -104,3 
 

Deltagarna äter i genomsnitt 339,3 g per lunchmåltid med musik. Resultatet av vår studie 

visar att deltagarna i studien fortfarande i genomsnitt äter 51,2 g för lite varje dag under 

lunchmåltiden efter vår intervention (tabell 3).  
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Tabell 3. Visar rekommenderad portion/dag och deltagarnas faktiska portion/dag med musik 

under 10 dagar, samt differensen. 

 
Rekommenderad  Genomsnittsintag/dag (g) 

 Deltagare portion/dag (g)  med musik  Differens (g) 

Erik 390,5 298,6 -91,9 

Hampus 390,5 388,4 -2,1 

Henrik 390,5 459,1 +68,6 

Oskar 390,5 248,0 -142,5 

Therese 390,5 318,7 -71,8 

Tor 390,5 323,0 -67,5 

Totalt 2 343 2 035,8 -307,2 

Genomsnitt 390,5 339,3 -51,2 

 

Resultatet från studiens mätningar visar att deltagarna på det särskilda boendet äter mer (visat 

i gram/genomsnitt/person) om det spelas musik under lunchmåltiden. Av studiens sex 

deltagare var det endast en deltagare som åt mer än den rekommenderade portionsstorleken 

(figur 3). Överlag observerades ett ökat intag sett i gram när musik spelades. 

 

Figur 3. Visar deltagarnas genomsnittsintag (g) jämfört med rekommendationsportionen.  

Deltagarna i studien vägdes före och efter interventionen och gick i genomsnitt upp 1,2 kg 

under vår intervention med musik under lunchmåltiden (tabell 4).  
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En av deltagarna (Oskar) var sjuk under en längre period, vilket gjorde att han gick ner 1,5 kg 

i vikt. Detta beror till största delen på att han inte åt något under flera dagar i vecka tre.  

 

Tabell 4. Visar deltagarnas vikt (kg) före och efter interventionen, samt differensen.  

 
Vikt (kg)  Vikt (kg)  

 Deltagare före interventionen efter interventionen Differens (kg) 

Erik 50,0 54,5 +4,5 

Hampus 66,4 66,6 +0,2 

Henrik 80,0 80,0 ±0,0 

Oskar 81,0 79,5 -1,5 

Therese 44,0 46,5 +1,5 

Tor 65,6 67,9 +2,3 

Totalt 378,0 395 +7 

Genomsnitt 63,0 65,8 +1,2 

 

Deltagarna äter en signifikant större massa mat, men viktuppgången är inte signifikant p 

=0,10, och H0 kan därför inte förkastas när vi ser på förhållandet musik under lunchmåltid 

kontra viktuppgång.  

5.2 Observation av den sociala interaktionen – en kvalitativ metod 

Detta avsnitt tar upp de deltagande observationerna av den sociala interaktionen innan, och 

efter interventionen, och avslutas med en jämförelse mellan dessa (Bell, 2006). 

 

5.2.1 Före interventionen 

Den första perioden utan musik var det sociala samspelet mellan deltagarna under måltiden 

minimalt. Henrik som under hela perioden var den individ som var snabbast på att äta upp, sa 

ingenting och lämnade bordet efter 15 minuter, övriga deltagare lämnade bordet efter 20 

minuter, inkluderat från att de satte sig till bords, tills det att de var klara och reste sig. 

Deltagarna svarade samtliga på tilltal, men inledde inte en konversation. Under 

tiodagarsperioden utan musik var stämningen runt bordet lågmäld, och under observationerna 

noterades inget särskilt kroppsspråk, utan samtliga deltagare intog bara sin lunchmåltid. Ingen 

deltagare påvisade någon social interaktion med övriga boende och de gav intrycket av att 

vara lugna och lite trötta. Studiens deltagare var tysta under måltiden, förutom när författare 

ett frågade om maten smakade bra.  
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”Är det verkligen torsk vi har fått?” – Erik 78 år 

 

För att få igång konversationerna under dagarna innan interventionen fick författarna börja 

samtala och ställa frågor till studiens deltagare.  

 

”Är du mer hungrig Henrik? - Författare ett 

”Det ser gott ut när andra äter” – Henrik 93 år 

”Vill du ha mer?”– Författare ett 

”Nejdå, det är bra! – Henrik 93 år 

 

Något som tydligt märktes under dagarna utan musik var att det var mer koncentration på var 

man hade ont, istället för att glädjas åt allt annat i livet. Några av dagarna under denna period 

bjöds det på stundtals riktigt vackert väder. På våningen fanns en stor gemensam balkong som 

vätte mot söder. Författarna frågade om de boende ville följa med ut på balkongen.  

 

”Jag vill gärna efter klockan två, det är skönt när man kan, men jag så trött nu och vill 

smälta maten” – Therese 88 år 

”Vill du också följa med Henrik?” - Författare ett 

”Nej, inte när där är så många som sitter på balkongen”. – Henrik 93 år 

Trängsel är en obehaglig känsla upplevd av en individ. När individer upplever en situation där 

en stor mängd personer är närvarande kan de på grund av personliga omständigheter känna att 

de har mindre kontroll över situationen och om möjlighet ges lämnar individen för att återta 

kontrollen. Detta kan vara anledningen till att Henrik inte ville följa med ut på ballkongen. 

Författarna noterade att deltagarna ville vara för sig själv och visade inte någon social 

interaktion eller några känslor angående vad någon annan boende gjorde. Det framgick tydligt 

en dag vid matbordet hur lite de äldre hade pratat med varandra när Therese frågar Henrik om 

det är ”Henrik han heter”. Deltagarna har bott på samma avdelning och suttit mittemot 

varandra vid matbordet i 6 månader.  

Författarna försökte varje dag att få igång någon form av aktivitet för deltagarna så att de 

skulle lära känna varandra bättre. Det var alltifrån Fia med knuff till kortspel. Alla gånger 

möttes författarna av:  
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”Nej, jag har spelat mycket bridge i mina da´r så det är inget för mig”- Oskar 91 år.   

”Jag har så ont i ryggen” – Therese 88 år 

”Nej, det vill jag inte vara med på” – Henrik 93 år.  

5.2.2 Efter interventionen 

Första dagen med musik startade i vanlig ordning med att Henrik var först till bordet. Efter en 

kort stund kunde författarna se att Henriks fot började röra sig i takt till musiken. Strax därpå 

kom rullstolsburne Gustav (avlastning) in till bordet. Några minuter går och plötsligt börjar 

Gustav att sjunga med till musiken som spelas. Kort därefter kommer Oskar och sätter sig till 

bords i väntan på maten. 

 

”Idag är det musik” – Oskar 91 år 

 Oskar vände sig mot Henrik  

”Ja” – Henrik 93 år  

En stund efter kommer boendets personal in med Tor. Det syntes på honom att han märkte av 

musiken. När personalen på boendet satte Tor intill bordet hade han ett leende på läpparna. 

Efter maten satt Oskar med handen på armstödet och klappade i takt till musiken. Denna dag 

satt alla deltagare kvar vid bordet i 45 minuter efter avslutad måltid. Det rådde en lättare 

stämning runt bordet och deltagarna började så smått att interagera med varandra.  

”Vet du vem det är som sjunger?” – Oskar 91 år  

”Ja, men kommer inte på vad han sångaren heter” – Henrik 93 år 

”Det är Harry Brandelius som sjunger ” – Oskar 91 år 

”Tor, det är dåligt väder idag” – Therese 88 år 

”Ja, det är det” – Tor 100 år 

Dag två under interventionen satt deltagarna kvar i 45 minuter och Oskar klappade i takt på 

stolens armstöd. Efter hand som dagarna gick satt studiens deltagare kvar allt längre vid 

matbordet efter lunchmåltiden, från 45 minuter till 55 minuter för att sedan de sista dagarna 

sitta kvar i över en timme. Deltagarna började även öppna upp sig själva och prata med 

varandra om diverse saker. Allt från hur det var förr, var de var uppväxta, vart de gick och 

dansade, var de hade arbetat till gemensamma bekanta.  

Redan efter några dagar med musik började deltagarna hjälpa varandra genom att hälla upp 

dricka om någon ville ha mer, sträcka fram servetthållaren till den som inte nådde, samt läsa 
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åt varandra på menytavlan vad för slags mat som kom att serveras. Under interventionen åt i 

genomsnitt fler av deltagarna upp sin lunchmåltid och de deltagare som lämnade kvar mat på 

tallriken lämnade betydligt mindre än tidigare.  

5.2.3 Jämförelse mellan före och efter interventionen 

Genom att använda de vetenskapliga teknikerna samlade författarna information inom 

områden som skeenden och beteenden i naturliga situationer i samma stund som de inträffade. 

Observationerna gjorde det möjligt för författarna att komplettera med den information som 

samlats in genom mätningar av deltagarnas genomsnittsintag. Under interventionsperioden 

var det ingen av deltagarna som ifrågasatte varför musiken var igång under lunchmåltiden, 

trots att personalen trodde att musiken skulle få negativa kommentarer. Författarna blev 

informerade om Erik som är en ensamvarg och negativt inställd till förändringar. Erik yttrade 

sig inte om musiken. Det upplevdes snarare att Erik blev mer positivt inställd till allt runt 

omkring och inte bara maten (Erik var en av deltagarna som lämnade mycket mat kvar på 

tallriken i perioden utan musik innan interventionen). Författarna var väldigt noga med att 

varje dag skulle vara den andra lik under alla 10 dagar som interventionen pågick, för att 

utesluta att något annat än musiken var grunden till skillnaderna, både i intag och i social 

interaktion.  

Något som författarna inte kunde påverka var vädret. Under den första perioden utan musik 

(före interventionen) var det strålande väder. Vädret hade inte någon påverkan på deltagarna, 

då de lämnade kvar mat på sina tallrikar och fortsatte att prata om sina krämpor. Detta 

beteende resulterade i att deltagarna inte interagerade med varandra runt bordet. Under 

interventionen med musik var vädret sämre, men var inget som uppmärksammades då 

författarna anser att musiken tog över som en positiv glädjespridare. Maten spelade en allt 

mer social roll då de äldre på boendet började prata om maten, samt allt annat runtomkring. 

Krämporna ”avtog” och innehållet i samtalen hade en positivare och gladare ton. Samtalen 

mellan deltagarna i studien kom att handla mycket om deras ungdom och tidigare arbetsliv.  

”Jag är så glad att jag har fått uppleva det här med er” – Therese 88 år 

6. Diskussion 
I diskussionen kommer det att argumenteras kring resultatets olika delar och vidare 

sammankoppla detta med bakgrunden. Detta görs i en ordning som följer arbetets struktur. 
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6.1 Metoddiskussion  

I följande del av uppsatsen kommer författarna att presentera och diskutera de metoder som 

använts under studien.  

 

6.1.1 Studiens metodval 

Genom studien har författarna arbetat med att verifiera eller falsifiera studiens hypotes och 

har översatt den i variabelform som prövats empiriskt. Efter denna empiriska prövning fick 

författarnas hypotes stöd och blev i och med det verifierad (Johansson, 2003). Den 

kvantitativa metoden innebar att mäta de äldres intag under lunchmåltiderna, både med och 

utan musik och genom att ta fram ett p-värde kunde författarna påvisa signifikanta skillnader i 

resultaten. Kvantitativa metoder lämpar sig vid beskrivningar av olika samhälleliga 

förhållanden (Holme & Solvang, 1997).  

Författarna noterade att personalen inte vet hur mycket en referensportion (framtagen av 

Kävlinge kommuns riktlinjer vid portionsberäkning) är, och därför inte vet hur mycket de 

skall lägga upp. Efter att personalen observerat författarna blev de uppmärksammade på 

vilken portionsstorlek som skulle serveras. Författarna diskuterade även med kökspersonal 

om att eventuellt ”utbilda” vårdpersonalen i hur en referensportion ser ut på tallriken. 

6.1.2 Studiens urval  

Angående urval anses både valet av särskilt boende och avdelning/deltagare som ett bra val. 

Urvalet som gjordes var ett bekvämlighetsurval, dvs. författarna valde subjektivt individer 

som var lätta att få tag i. Det går inte att fastställa hur de valda individerna till studien liknar 

den bakomliggande populationen där resultaten skall tillämpas (Ejlertsson, 2003). Valet att 

studera sex deltagare närmare skapade en bra grund till studien, då totalundersökningar enligt 

Ejlertsson (2003) sällan är genomförbara och ger enligt Holme & Solvang (1997) bara giltig 

information om forskarna mäter det de avsett att mäta. I många hälsoprojekt beträffande val 

av målgrupp är det vanligt att målgruppen valts ut därför att det är just den grupp av individer 

som varit tillgängliga (Jarlbro, 2010).  

6.1.3 Påverkan på den sociala interaktionen 

Valet att sitta med och äta vid bordet gjorde det möjligt för författarna att studera den sociala 

interaktionen mellan deltagarna. Risken för att författarna skulle påverkat deltagarna genom 

sin närvaro runt matbordet har minimerats, dels för att personalen äter och pratar med 

vårdtagarna varje dag, men även genom att författarna serverade och agerade likadant varje 
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dag under 20 dagar. Svedberg (2003) hävdar att det är gruppen som ger sammanhanget för 

individuella handlingar. Frågor ställdes även under måltiderna av författarna till deltagarna. 

Det går självklart att påverka samtal och attityder som sker under måltiden, en form av 

samspelsroll som är ett resultat av interaktion med andra individer (Svedberg, 2003). Frågor 

ställdes till deltagarna innan interventionen men efter interventionen var det studiens 

deltagare som tog initiativet till samtal, både med författarna men framförallt med de övriga 

runt middagsbordet. Författarna bör ta med i beräkning att dessa samtal kan ha påverkat 

slutresultatet. Författarna anser att de inte påverkade deltagarnas reaktion när musik spelades, 

exempelvis när Henrik stampade i takt till musiken, då detta är en individuell handling utan 

påverkan från författarna.  

6.1.4 Dold observation och etiska aspekter 

Att dölja sin ”identitet” från början var något som författarna ansåg som nödvändigt för att 

inte studiens huvudsyfte skulle påverka vårdtagarna i någon riktning. Författarna stötte många 

gånger på frågor som; vad författarna gjorde annars när vi inte var på boendet?, vad 

författarna skulle göra när vi var klara med arbetet?, om författarna gick i skolan samt vad vi 

gjorde i köket. När ”dolda” observationer används berörs de etiska aspekterna hävdar 

Petticrew et al. (2007). Dold observation är förknippad med många svårigheter. Det är svårt 

att uppnå och bibehålla sin ”hemlighet”, hur man behandlar etiskt hemlighållande och hur 

man bearbetar upplevelsen av att vara observatör (Petticrew et al., 2007). Författarna 

upplevde svårigheter i att vara observatörer genom att inte vilja skiljas från deltagarna efter 

studiens slut. En tanke som författarna har tampats med är att deltagare kommer att dö förr 

eller senare. Denna tanke har varit svår, då författarna inte har gjort denna form av studie 

tidigare och har blivit fästa vid deltagarna emotionellt.   

 

Möjligheten att bryta principen om informerat samtycke inkräktar på den personliga 

integriteten (Vetenskapsrådet u.å). Författarna informerade inte studiens deltagare om 

huvudsyftet efter studiens slut eftersom att vi inte ville påverka det fortsatta arbetet med 

musik på det särskilda boendet. Författarna anser att om vi informerar deltagarna om 

huvudsyftet (att musik spelades under måltiderna för att öka genomsnittsintaget), kan 

deltagarna känna sig kontrollerade i fortsättningen när musik spelas och måltiden kan då 

uppfattas som ett tvång. Både författarna och personalen på det särskilda boendet hoppas att 

musiken fortsätter att visa positiva resultat även efter studiens slut. 
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6.1.5 Diskussion kring förstudien  

Grunden till att författare två gick till ett annat särskilt boende än det som studerades för att ta 

fram musik var för att vi inte ville fråga studiens deltagare och på så sätt påverka studiens 

resultat. Författarna anser att det var en bra metod att intervjua äldre om musik, då de själva 

inte är uppväxta med eller känner till den genren. Hade författarna valt musik efter vad de 

trott att studiens deltagare hade lyssnat på i yngre dar, hade resultatet förmodligen blivit 

annorlunda. Eventuellt hade studien inte kunnat visa på en positiv effekt vid musik under 

lunchmåltid.  

6.1.6 Diskussion kring bullermätare 

Det skall tas med i beräkningarna att bullermätningsapplikationen inte är likvärdig med en 

professionell bullermätare, utan ger ungefärliga värden. Värdena kan också skilja sig mellan 

olika smartphones/surfplattor beroende på variationer i mikrofonernas känslighet. Samma 

mobiltelefon (iPhone 5s) användes under hela studien. Bullermätaren uppfyller inte 

internationell eller europeisk standard för ljudnivåmätare (Arbetsmiljöverket, 2014c). Enligt 

Arbetsmiljöverket (2014b) ger bullermätaren ungefärliga värden, vilket gör att författarna inte 

kan vara säkra på att den decibelnivå som presenterats stämmer, men författarna anser att den 

är tillräckligt tillförlitlig för studiens utformning och genomförande.  

 

6.1.7 Diskussion kring bortfall 

Något som fanns i åtanke var ett eventuellt bortfall under studiens gång. Genomsnittsåldern 

på studiens deltagare var 91 år. Då det finns ett betydande bortfall är osäkerheten stor och 

Ejlertsson (2003) anser att ju större bortfallet är, desto större är risken för felaktiga 

generaliseringar till populationen. Det finns alltid en risk för sjukdom eller dödsfall vid 

studier av äldre individer. En av studiens deltagare var sjuk under vecka tre och åt därför inget 

under denna vecka. Det innebär bortfall av data för denna individ avseende konsumtion av 

lunchmåltid. Det bortfall som uppkom under studiens gång hade en mindre inverkan på 

slutresultatet, då ett individuellt medelvärde räknades ut baserat på antalet dagar individen 

deltagit vid lunchmåltiden. Resultatet av vår studie skulle blivit mer tillförlitligt om det hade 

medverkat ett större antal individer (Ejlersson, 2003), dock är det erhållna resultatet 

trovärdigt, då det visar ett så pass tydligt resultat, både med den kvantitativa och kvalitativa 

metoddelen.  
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6.1.8 Metodkritik 

Val av musik som förändring under studiens intervention anser författarna ha varit lyckad för 

att studien visade på positiva resultat både sett till genomsnittsintag och ökad social 

interaktion. Författarna anser att de valt rätt musik då studiens deltagare kände igen och kom 

ihåg sångerna och artisterna. Om författarna skulle utföra studien igen skulle en längre 

spellista tas fram. Studiens spellista bestod av 15 låtar som spelades varje dag under 

interventionen (10 dagar). 15 låtar passade tidsmässigt i det tidiga stadiet av interventionen 

när deltagarna endast satt en kortare tid vid bordet under lunchmåltiden, men desto längre 

interventionen pågick så satt deltagarna kvar längre vid bordet och detta resulterade i att 

skivan fick spelas om igen. Det skall tilläggas att inga av deltagarna kommenterade att det var 

samma musik som spelades under 10 dagar. För att uppnå ett signifikant vetenskapligt resultat 

kunde författarna använt sig av en annan form av godkänd bullermätare som ger säkerställda 

resultat. I författarnas studie ingick det sex deltagare, varav en var kvinna. Eventuellt hade 

studien visat på andra resultat om fler deltagare hade studerats. Det hade även varit intressant 

om det deltagit fler kvinnor i studien, eventuellt hade det sociala samspelet innan och under 

interventionen sett annorlunda ut. Om fler kvinnor hade medverkat i studien hade kanske 

samtalen handlat om andra saker. 

Övriga faktorer som eventuellt bidragit till de positiva resultaten under interventionen kan 

vara att maten som serverades under lunchmåltiderna var mer populär (ökat genomsnittsintag 

i gram) än före interventionen. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen tar upp och behandlar studiens sammanställda resultat, både från den 

kvalitativa och kvantitativa metoden. 

 

6.2.1 Resultatet av den kvantitativa metoden  

Studien visar på att med en enkel metod, det aktuella fallet att spela musik under 

lunchmåltiderna, kan genomsnittsintaget av lunchmåltiden (sett i gram) öka bland vårdtagare 

på ett särskilt boende. Gustavsson (2003, s. 23) hävdar att kvantitativt baserad forskning har 

som regel ambitionen att generalisera till en större grupp än den som undersökts, och på så 

sätt ta fram generell kunskap. Resultaten visar att studiens deltagare åt 19 % mer med musik 

än utan och en tydlig signifikant skillnad kunde påvisas (p = 0,01) samt H0 kunde förkastas. I 

genomsnitt gick deltagarna upp 1,2 kg under interventionen, vilket inte kunde påvisa någon 

signifikant skillnad (p = 0,10) och H0 kunde inte förkastas. Om författarna skulle testat 
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hypotesen med felrisken 10 % (istället för 5 %) hade viktuppgången varit signifikant. 

Viktuppgången är signifikant endast om man använder en felrisk som är högre än normalt (p 

=0,098). Abbott et al. (2013) hävdar att vid en viktuppgång bland äldre förbättras 

allmäntillståndet och Stroebele et al. (2004) hävdar att en stimulerande miljö tillsammans med 

mat som är sensoriskt stimulerande har en direkt positiv effekt på födointaget bland äldre.  

Studien har visat att en stimulerande miljö bland annat kan innefatta musik och på så sätt öka 

intaget av energi. Deltagare fem ökade sitt genomsnittintag under interventionen, men gick 

inte upp i vikt, vilket kan bero på att studien inte pågick under en tillräckligt lång tid samt att i 

många fall är underliggande sjukdomar en bidragande faktor. Ett ökat intag leder inte alltid 

till viktuppgång (Abbott et al., 2013). Andersen et al. (2001) hävdar att det kan ta lång tid att 

få tillbaka aptiten efter sjukdom.  

Ett genomsnittsvärde för en referensportion under lunchmåltiderna togs fram (390,5 g). På 

avdelningen där studien utfördes fick boende tidigare ta upp sin egen portion på tallriken, då 

maten serverade på bordet. Personalen på avdelningen hade tidigt noterat att vårdtagarna inte 

serverade sig en tillräcklig portion, utan delade gärna exempelvis en pannbiff i två delar, 

vilket resulterade i att vårdtagarna fick i sig för lite energi. Trötthet och olust kan bero på brist 

på näring till följd av ett för litet energiintag (Christenson & Sundling, 1995). Edwards & 

Gustafsson (2008) hävdar att det finns en signifikant skillnad mellan den portionsmängd som 

serveras av vårdpersonalen och den faktiska mängden som individen intar, är portionerna 

större, äter individen automatiskt mer. 

Vissa av rätterna under studien visade sig vara mer populära än andra (bilaga 3). De fem rätter 

som var populärast (sett till genomsnittintaget i gram) serverades samtliga under 

interventionen med musik och de minst populära rätterna serverades innan interventionen. 

Författarna kan inte fastställa att det är musiken som påverkat popularitet kring en speciell 

maträtt, men studien har visat att deltagarna i genomsnitt intar 53,1 g mer under 

lunchmåltiden om musik spelas. En annan aspekt att ta upp är att det helt enkelt kan vara så 

att de populäraste rätterna inföll på menyn under interventionen, och de minst populäraste 

rätterna serverades innan interventionen. 

6.2.2 Resultatet av den kvalitativa metoden 

Anledningen till att författarna valde att inkludera kvalitativ metod i studien var för att genom 

att bara använda sig av kvantitativ data så framkommer endast en eventuell skillnad i siffror, 

och det sociala samspelet går inte att mäta i detta. Genom att observera deltagarna under en 
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period av 20 dagar kunde författarna se ett märkbart resultat när en jämförelse av de tio 

dagarna utan musik med de tio dagar med musik gjordes.  

Under lunchmåltiderna upplevde författarna en förändring av samtalsämnena, från att 

deltagarna bara svarat på tilltal kom merparten av samtalen under interventionen att handla 

om sport, väder, uppväxt, hur det var förr, ungdomen, arbete, hur de boende mådde för dagen 

och om maten som skulle intas.  

Theorell (2009) hävdar att musiken kan ses som ett hjälpmedel som är viktig för överlevnaden 

då kroppen förändras när man blir äldre. Musik kan då vara ett sätt att få fysiologiska fördelar, 

vilka författarna noterade då deltagarna spenderade en längre tid ute i matsalen och 

interagerade med varandra istället för att gå tillbaka till sina rum för att vila. Deltagarna satt 

längre vid bordet under interventionen och Edwards & Gustafsson (2008) hävdar att individer 

vill återvända till en plats där musik spelas. Desto mer en individ tycker om musiken, desto 

större är chansen att hen vill återvända och måltider som konsumeras tillsammans med andra i 

sällskapliga omgivningar både varar längre och bidrar till att individen ökar sitt intag. Cohen 

et al. (2002) hävdar att musik är en av de mest biologiskt betydande aktiviteter i en människas 

liv och det gäller även för äldre. Varför det är viktigt att underlätta det sociala samspelet vid 

måltider är inte fastställt, men det har föreslagits att det beror antingen på medvetenhet eller 

undermedvetenhet. Det kan till exempel vara närvaron av andra, att mer mat serveras när vi 

äter tillsammans med andra, individen är mer hungrig och maten smakar bättre eller att det 

helt enkelt är så att måltiden varar längre (Edwards & Gustafsson, 2008). Andersen et al. 

(2001) hävdar att det är viktigt att personalen har ett öppet förhållningssätt och kan skapa lugn 

och ro gentemot vårdtagarna och Franssén et al. (2004) hävdar att arbeta med musik inom 

vården kräver en öppenhet och spontana inslag. Författarna upplever att det särskilda 

boendets personal hade ett öppet sinne för nya tankesätt, då de visade ett stort intresse för vår 

studie samt fick upp ögonen för positiva förändringar som skapar ett mervärde för både 

boende och personal. 

 

7. Vidare studier 

Vidare studier som författarna skulle kunna göra angående de äldres intag av måltider är att 

göra studien med en större population och/eller under en längre tidsperiod, eventuellt under 

både lunch- och kvällsmåltid. Gustavsson (2003) hävdar att varje ny studie kan ses som 

ytterligare en bit i det pussel som läggs för att öka den teoretiska kunskapen inom ett område. 

Det hade även varit intressant att utföra samma studie på två andelningar parallellt med 
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varandra för att jämföra resultaten, men enligt Holme och Solvang (1997) får 

informationsmaterialet inte bli för stort, eftersom översikten kan förloras.  

Musikens påverkan på intaget skulle kunna utforskas genom att se till andra aspekter som kan 

påverka intaget av maten. Ett exempel på det skulle vara att se över måltidsmiljön på ett 

särskilt boende så att den är anpassad efter vårdtagarnas behov. Edfors och Westergren (2012) 

hävdar att ett beteende som grundats tidigare i livet påverkar mat och måltider i nuvarande liv. 

Författarna skulle även kunna tittat närmre på de faktorer som personalen tycker är viktiga för 

de äldre på boendet, samt forska kring personalens inverkan och synpunkter på både 

måltidssituationen och måltidsintaget. 

 

8. Relevans inom mat- och måltidsområdet 

Måltiden är en komplex situation där många faktorer (måltidsmiljö, rumstemperatur och val 

av meny) samspelar. Måltiden kan uppfattas som dagens höjdpunkt för många äldre och det är 

därför viktigt att man uppmärksammar hela måltiden, inte bara som ett måste, utan som en 

helhet (Keller et al., 2013).  

Äldre tvingas ofta att flytta till ett boende på äldre dar, och där skall de tillbringa sina sista 

levnadsår. Det är därför viktigt att det särskilda boendet betraktas som ett hem för de boende 

(Andersen et al., 2001). Edwards & Gustafsson (2008) hävdar att omgivningen kan förmedla 

många olika känslor, både positiva och negativa och lyckas man förmedla en viss känsla i rätt 

sammanhang kan bland annat servicekvaliteten uppfattas som bättre.  

Det praktiska problemet är att undernäring hos äldre är ett allvarligt tillstånd som ofta blir 

förbisett (Edfors & Westergren, 2012) och det är viktigt att motverka undernäring inom 

äldreomsorgen och enligt Svenska Livsmedelsverket (2013) är måltiden ett hjälpmedel för att 

öka livskvaliten bland äldre individer. 

Jarlbro (2010) hävdar att det är meningslöst att tala om målgrupper, utan att samtidigt nämna 

studiens mål. Studien har hjälp till att belysa ett problem och tagit fram en enkel metod för att 

minska undernäring bland äldre, samt att öka den sociala interaktionen med hjälp av musik. 

9. Fortsatt arbete vid särskilt boende 

Vår studie fungerade som en ögonöppnare för personalen på det särskilda boendet i Kävlinge 

och personalen på boende berättade för författarna att avdelningen skall ändra sina rutiner vad 

det gäller servering av måltider. I framtiden kommer vårdpersonalen att lägga upp maten på 
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tallrikar och servera vid bordet och istället kommer alla tillbehör (exempelvis lingon, senap 

och gelé) att serveras på bordet, så att vårdtagarna själv kan ta upp dessa.  

De tips som författarna vill dela med sig av till äldrevården i Kävlinge är att investera i en våg 

för att möjliggöra vägning av portionsstorlekar vid måltidservering så att vårdtagarna får i sig 

tillräckligt med energi samt att ha i åtanke de fem populäraste och minst populära rätterna vid 

måltidsplanering.  

10. Studiens nytta 

Jarlbro (2010) hävdar att det idag genomförs många projekt och informationssatsningar inom 

det förebyggande folkhälsoarbetet. Den typ av fördjupad kunskap som författarnas rapport 

bidrar med är värdefull dels för samhällssektorer som tillhandahåller äldreomsorg, men också 

för personal som arbetar på särskilda boenden. Andersen et al. (2001) hävdar att med hjälp av 

en förändring kan livskvaliten öka bland de äldre och musiken kan med enkla medel bli en 

hjälp för personalen i vardagen. Det praktiska problemet är att undernäring hos äldre är ett 

allvarligt tillstånd som ofta blir förbisett (Edfors & Westergren, 2012). Studien har visat att 

deltagarna på det särskilda boendet intar i genomsnitt mer av sin lunchmåltid (sett i gram) om 

det spelas musik under måltiden och interventionen med musik har även ökat den sociala 

interaktionen mellan de boende. Ett konkret värde på att studien varit lyckad är att deltagarna 

i genomsnitt gått upp 1,2 kg. Författarna anser att studien varit lyckad då Kävlinge kommun 

fått ett underlag av värde. Holme och Solvang (1997) hävdar att det är viktigt att 

uppdragsgivaren får en återkoppling i form av en rapport. Det material som tagits fram under 

studien hoppas författarna att Kävlinge kommun kommer att implementera i den dagliga 

verksamheten inom särskilt boende.  

 
11. Slutsats 

”If music be the food of love, play on; give me excess of it, that, surfeiting, the appetite may 

sicken, and so die.” – Shakespeare’s Twelfth Night (l, i, 1-3) 

 

Det har diskuterats hur man kan använda musik på nya sätt inom äldrevården och i denna 

studie ville författarna testa denna tes genom att tillsätta musik under lunchmåltiderna på ett 

särskilt boende i Kävlinge kommun. Studiens resultat kan sammanfattas med att en förändring 

i form av musik under lunchmåltid ger en positiv inverkan på den sociala interaktionen, ett 
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ökat genomsnittsintag av lunchmåltiden samt viktuppgång bland deltagarna. Med hjälp av en 

förändring kan livskvaliten öka bland de äldre och musiken kan med enkla medel bli en hjälp 

för personalen i det vardagliga arbetet med att förebygga undernäring. Genom en enkel och 

billig metod i form av musik under måltider kan vårdtagarnas hälsostatus och vikt öka. Detta 

förstärker den viktiga roll som icke farmakologiska interventioner har, i att förbättra 

välmående och hälsostatus.  
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13. Bilagor 

13.1 Bilaga 1. Spellista (musik tillgänglig på Spotify Premium 2014-03-18) 

1. ”Augustin” - Britta Borg 

2. ”Hör min sång, Violetta” - Sven-Olof Sandberg 

3. ”Swing it magistern” - Alice Babs 

4. ”Det är din da’ i da’ ” - Sigge Fürst 

5. ”En gång jag seglar i hamn” – Alice Babs 

6. ”Åh såna vågor” – Sigge Fürst 

7. ”Sjömansjul på Hawaii” – Yngve Stoor 

8. ”La vie en rose” – Edit Piaf 

9. ”Nordsjön” – Harry Brandelius 

10. ”Intåg i sommarhagen” – Åke Jelvings Orkester 

11. ”Hand i hand” – Alice Babs 

12. ”Hälften så kär” – Staffan Broms 

13. ”Kaffe utan grädde” – Gösta Jonsson 

14. ”Ljuva sextital” – Britta Borg 

15. ”Samling vid pumpen” – Sigge Fürst 
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13.2 Bilaga 2. Matsedel under de 20 undersökningsdagarna på det särskilda 

boendet i Kävlinge kommun.  

 

Dag. Matsedel under studien. 

1. Kokt torsk, ärtor, kokt potatis och persiljesås med ägg. 

2. Köttfärslimpa, gräddsås, kokt potatis, kokta grönsaker och lingon. 

3.  Ärtsoppa med rimmat fläsk, kokt potatis och hembakat bröd. 

4. Kycklingklubba, gräddsås, kokt potatis, kokta grönsaker och gelé. 

5. Falukorv och stuvad vitkål. 

6. Currykyckling, potatismos och kokta grönsaker. 

7.  Persiljejärpar, kokt potatis och gräddsås. 

8.  Gulaschsoppa med crème fraiche.  

9. Rimmad oxbringa, kokt potatis, kokta grönsaker och gräddsås. 

10. Kalvfrikassé, kokt potatis och kokta grönsaker. 

11. Stekt strömming, potatismos, kokta grönsaker och lingon. 

12.  Kålpudding, kokt potatis, kokta grönsaker, gräddsås och lingon. 

13. Fisksoppa med lax och räkor och hembakat bröd. 

14.  Stekt snitzel, bearnaisesås, stekt potatis och kokta grönsaker. 

15. Baconlindad lunchkorv, potatismos, kokta grönsaker och senap. 

16.  Dill- och persiljebakad fisk, gräslökssås, kokt potatis och kokta grönsaker. 

17. Köttbullar, gräddsås, kokt potatis, kokta grönsaker och lingon. 

18. Pepparrotskött, kokt potatis och kokta grönsaker. 

19. Ärtsoppa med rimmat fläsk, kokt potatis och hembakat bröd. 

20. Rotmos, fläskkorv, rimmad oxbringa och senap.  
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13.3 Bilaga 3. Visar de populära samt mindre populära rätterna (sett i 

gram) under studiens 20 dagar.  

 

De rätter som visade sig vara mest populära var: 

1. Stekt strömming, potatismos, kokta grönsaker och lingon. 

2. Köttbullar, kokt potatis, gräddsås, kokta grönsaker och lingon. 

3. Pepparrotskött, kokt potatis och kokta grönsaker. 

4. Stekt snitzel, stekt potatis, bearnaisesås och kokta grönsaker. 

5. Dill och persiljebakad fisk, kokt potatis, gräslökssås och kokta grönsaker. 

De rätter som visade sig vara minst populära var: 

1. Ärtsoppa med rimmat fläsk och kokt potatis. 

2. Gulaschsoppa. 

3. Kokt torsk, kokt potatis, persiljesås och ärtor. 

4. Stekt falukorv med stuvad vitkål. 

5. Currykyckling, potatismos och kokta grönsaker. 

 


