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Abstrakt  
 

Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en kronisk degenerativ neurologisk sjukdom som leder till 

motoriska funktionsnedsättningar. De tre vanligaste motoriska symtomen som uppkommer 

genom sjukdomen är bradykinesi, muskulär rigiditet och vilotremor vilket påverkar 

gångförmågan negativt då det kan resultera i postural instabilitet och korta stapplande steg. 

Tidigare studier har visat att degenerationen i basala ganglierna har en koppling till 

bearbetning av takt, där gångförmågan kan förbättras tack vare auditivt stimuli som musik, 

eftersom detta förenklar rörelse genom att möjliggöra valet av tidpunkt för muskelaktivering. 

Därmed är det intressant att ta reda på och fånga individernas upplevelser av att gå till musik. 

Syfte: Syftet är att beskriva upplevelserna av musik vid gång och musikens påverkan på 

gångförmågan hos personer med Parkinsons sjukdom. Metod: Fyra stycken deltagare valdes 

ändamålsenligt ut för att gå en bana på totalt 22 meter. Varje deltagare gick enskilt banan två 

gånger, den första gången utan musik och den andra gången med musik. Därefter gjordes en 

kvalitativ intervju med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide för att ta reda på individens 

tankar, känslor och upplevelser av utförandet. Det inspelade materialet från intervjuerna 

analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen efter intervjuerna ledde 

till en huvudkategori ”Musikens betydelse på gångförmågan”, med innehåll av två kategorier 

”Glädje av musik” och ”Underlättar rörelser”, som i sin tur innehöll en underkategori vardera, 

”Taktens påverkan” och ”Kroppen väcks till liv”. Konklusion: Deltagarna hade en positiv 

inställning till musik och en förbättring av gångförmågan kunde upplevas när deltagarna fick 

gå till musik, jämfört med utan.  

 

Nyckelord: Parkinsons sjukdom, musik, gångförmåga, fysioterapi, upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Förord 
 

Ett stort tack vill vi rikta till vår handledare Irene Vikman som på ett 

motiverande sätt hjälpt oss genom hela arbetsprocessen och alltid funnits nära 

till hands vid behov. Vi vill även ge ett stort tack till deltagarna för deras 

medverkan! 

 

Tack till våra kära klasskamrater för opponering och feedback. Detta har hjälpt 

oss att fullända vårt arbete!  
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Bakgrund 

Parkinsons sjukdom är en kronisk degenerativ neurologisk sjukdom som leder till motoriska 

funktionsnedsättningar och med tiden även kognitiva funktionsnedsättningar. Sjukdomen 

orsakas genom degeneration av dopaminproducerande nervceller i substantia nigra, som är en 

hjärnstruktur lokaliserad i de basala ganglierna i den lägre regionen av hjärnan, på varsin sida 

om hjärnbarken. Det är denna del av hjärnan som ansvarar för hur rörelse initieras och 

anpassas (Richardson, 2013). Orsaken till varför sjukdomen uppstår är okänd men forskning 

tyder på att många olika faktorer spelar in, det sägs vara en kombination av miljö och 

genetiska faktorer (Richardson, 2013). 

 

Risken att drabbas av Parkinsons sjukdom ökar med stigande ålder och de första symtomen 

inträffar ofta kring 50-års åldern. Enligt socialstyrelsen (2016) är det 18 000 personer som har 

sjukdomen i Sverige. Dock tros det finnas fler som inte blivit diagnostiserade, ungefär 2000 

personer nydiagnostiseras varje år enligt en kontaktperson från Parkinsonförbundet (personlig 

kommunikation, 23 februari, 2017). 

 

Påverkan på rörelseförmåga 

De tre vanligaste motoriska symtomen som uppkommer genom sjukdomen är bradykinesi 

(långsam rörelse), muskulär rigiditet (stelhet) och vilotremor (skakningar). Den första synliga 

motoriska nedsättningen är vilotremor, som uppkommer hos 75% av de som drabbas 

(Richardson, 2013). Vilotremor kan förklaras som att kroppen skakar i vila (Johansson & 

Grefberg, 1997), där skakningarna är vanligast i händer och armar, men kan påverka benen. I 

ett senare stadie av sjukdomen kan även ansiktet, haka, tunga och läppar påverkas. Ofta 

försvinner vilotremorn under rörelse som till exempel vid gång (Richardson, 2013). 

 

Det är framförallt bradykinesi och rigiditet som påverkar gångförmågan negativt. Bradykinesi 

förklaras som långsamma viljemässiga rörelser, vilket yttrar sig i gången som korta och 

långsamma steg samt med brist på armsving (Richardson, 2013).  
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Rigiditet yttrar sig genom att musklerna blir stela och påverkar gångförmågan negativt 

eftersom rörelserna blir tröga och stela. Det leder till reducerad rörelseförmåga i leden, vilket 

påverkar både den posturala hållningen och gångförmågan. Frysning (freezing) är även en 

orsak till sämre gångförmåga hos personer med Parkinsons sjukdom. Detta visar sig i gången 

som en tvekan till att starta en rörelse vilket skapar en försening eller en oförmåga till att 

inleda ett steg. Frysning uppstår oftare när en person med Parkinsons sjukdom går genom ett 

område med mycket folk, genom smala passager, när hen ska vända samt ändra riktning och 

vid simultana aktiviteter (King & Horak, 2009).  

 

Postural instabilitet är ett resultat av de motoriska symtomen bradykinesi, muskulär rigiditet 

och vilotremor, som påverkar möjligheten till fullgod balans. Normalt sett fungerar reflexer 

för att hjälpa oss göra snabba justeringar av rörelser men hos personer med Parkinsons 

sjukdom blir dessa reflexer nedsatta. Vilket leder till en förändrad gångteknik där de 

kompenserar gången med korta stapplande steg, så kallade “shuffling-steps” (Richardson, 

2013). 

 

Musikens påverkan 

Forskning har visat att det finns en koppling mellan degenerationen i basala ganglierna och 

bearbetning av takt. Den här försämringen kan påverka möjligheten till rörelse då de delar av 

hjärnan som bearbetar rytmen som basala ganglierna, cerebellum (lillhjärnan), premotor 

cortex och kompletterande delar av motoriska cortex, även är ansvariga för den motoriska 

funktionen. Neurodegenerationen i dessa motoriska områden kan störa den interna balansen 

av rörelseamplitud och timing vid Parkinsons sjukdom och resultera i svårigheter att hålla 

jämn takt vid gång (Harrison, McNeely & Earhart, 2017).  

 

Auditivt stimuli är en form av sensoriskt input som kan hjälpa personer med Parkinsons 

sjukdom att minska besvären av funktionsnedsättningarna. Rytmiskt auditivt stimuli har 

använts för att förbättra gångförmågan hos personer med Parkinsons sjukdom. Ett exempel på 

auditivt stimuli är musik. Rytmisk stimulering genom musik och ljud har visat sig förbättra 

motoriken i olika rörelsestörningar. Både gång, motorisk tajming och perceptuell tajming 

förbättras. Genom att lyssna på en takt kan chansen till att öka rörelseförmågan och därmed 

gångförmågan vara stor. Att få höra en takt kan öka möjligheten till rörelse då även 
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strukturerna som bearbetar takten får sig en skjuts av musiken (Ashoori, Eagleman & Janovic, 

2015). Musik förenklar rörelse genom att möjliggöra valet av tidpunkt för muskelaktivering 

på grund av att aktiveringen sker synkroniserat med musikens rytm (Nombela, Huges, Owen 

& Grahn, 2013).  

 

Tidigare studier har riktat sig mot resultaten om hur patienter med Parkinsons sjukdom 

påverkas av musik. Forskare har tittat på hur de motoriska funktionsnedsättningarna påverkats 

genom kvantitativa studier, där patienterna har fått gå med och utan musik. Studierna visade 

på bättre resultat när individerna utförde olika fysiska tester med musik jämfört med utan 

musik vid t.ex. gångtest och Timed Up and Go (TUG). I en review- och meta-analys studie 

sammanställde forskarna 153 artiklar, vilka generellt visade på förbättring av gångförmåga 

samt motoriska funktionsnedsättningar tack vare musikbaserad rörelseterapi (Zhang, Ye, Li, 

Chen, & Liu, 2017). I en kvantitativ studie av Harrison et al. (2017) beskriver författarna en 

förbättring av gångförmågan när deltagarna fick gå till musik jämfört med utan. Överlag 

förbättrades steglängd och hastighet för de 23 deltagarna. 

 

Enligt författarnas vetskap är patienternas egna upplevelser av musik och hur den påverkar 

gångförmågan ett område som det forskats lite kring. Denna studie syftar till att studera 

patienternas upplevelser av att gå med och utan musik. Vårt fokus kommer inte att ligga på 

själva resultaten av att gå med eller utan musik, utan vårt fokus kommer ligga på att fånga 

individernas uppfattning kring skillnaden av att gå med musik samt utan musik.  

 

I patientmötet med personer med Parkinsons sjukdom arbetar fysioterapeuter mycket med 

balanskontroll och fallprevention, förflyttningar och gångförmåga. Målet är att förebygga 

inaktivitet samt rörelserädsla för att förbättra eller bevara den fysiska funktionen 

(Socialstyrelsen, 2016). Genom detta tror vi att vår studie kan bidra med information och 

utveckling för professionen vid behandling och rehabilitering av gångförmågan med musik 

för personer med Parkinsons sjukdom. Fysisk aktivitet förbättrar livskvalitén och bevarar den 

fysiska funktionen (Sundberg & Henriksson, 2015). Med hjälp av musik kan det bli lättare för 

personer med Parkinsons sjukdom att vara fysiskt aktiva.  
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Syfte 

Syftet är att beskriva upplevelserna av musik vid gång och musikens påverkan på 

gångförmågan hos personer med Parkinsons sjukdom. 

Metod  

Design  

Som studiedesign har vi valt kvalitativa intervjuer (Olsson & Sörensen, 2011). Vi har valt 

denna design för att vi vill beskriva upplevelserna hos en grupp av människor, i detta fall 

upplevelser av hur gångförmågan påverkas med och utan musik hos personer med Parkinsons 

sjukdom.  

Urval 

I och med att vi undersökte personer med Parkinsons sjukdom och deras upplevelser riktade 

sig urvalet endast till denna del av befolkningen. Genom en kontaktperson från 

Parkinsonförbundet tillfrågades de medlemmar inom Luleå kommun, som utefter våra 

inklusions- och exklusionskriterier frivilligt ville medverka i studien.  

 

Inklusionskriterier:  

• Uppge sig ha nedsatt gångförmåga samt viss svårighet med att resa sig upp 

• Förstå tal och skrift 

• Adekvat uttrycka sig muntligt 

 

Exklusionskriterier: 

• Inget gånghjälpmedel i form av t.ex rollator/käpp 
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Tabell 1. Beskrivning av deltagare. 

Deltagare Ålder Kön Diagnostiserad 

1 84 Man 2006 

2 64 Kvinna 2007 

3 73 Man 2002 

4 85 Man 2014 

Procedur 

En kontaktperson från Parkinsonförbundet i Luleå kommun kontaktades via telefon och fick 

information om studien. Ett mail med ett informationsbrev bifogades (se bilaga 1), samt 

samtyckestalong (se bilaga 4) skickades till kontaktpersonen, som sedan vidarebefordrade 

detta till de personer som uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna för studien.  

 

De deltagare som visade intresse för studien hörde av sig tillbaka till kontaktpersonen. 

Därefter skickade vår kontaktperson oss personuppgifter till aktuella deltagare, via mail. 

Genom telefonkontakt stämde vi av med var och en av deltagarna att de ville medverka och 

när och hur detta skulle ske. Tidpunkt och plats för träff bestämdes och vid ankomst mottogs 

samtyckestalongen. För att bedöma hur väl deltagarna adekvat kunde uttrycka sig muntligt 

samt förstå tal och skrift kontaktades varje deltagare via telefon, där vi använde oss av våra 

fysioterapeutiska kunskaper för att ta beslut om deltagaren var aktuell för studien. 

Datainsamling 

Deltagarna fick gå en bana på totalt 22 meter i följd (se bilaga 2). Banan var konstruerad med 

hinder, ändring av rörelseriktning och passering av en passage, alla de dimensioner som kan 

vara problematiska att forcera för personer med Parkinsons sjukdom. Personerna började gå 

en raksträcka på 8 meter, för att sedan ta ett varv runt en kon från insidan runt, därefter följde 

7 meter med hinder varav tre pinnar (60 cm mellanrum) liggandes på marken som de skulle 

gå över, sedan slalom genom tre koner, (till höger vid första konen) för att sedan svänga 

vänster på en raksträcka på 7 meter som inkluderade en smal passage (40 cm bred) genom två 

pinnar och en pinne att gå över, (20 cm) efter passagen. Deltagarna fick gå banan två gånger. 
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Första gången utan musik, andra gången med. Efter första gången fick deltagaren möjlighet 

att sitta och vila två minuter innan hen fortsatte med andra omgången. Under tiden deltagarna 

gick banan togs tiden det tog att gå, med och utan musik. Detta var ej uttalat för deltagarna, 

eftersom vi inte ville att resultatet skulle påverkas.  

 

I en studie gjord av Styns, van Noorden, Moelants och Leman (2007) skriver de att ett BPM 

runt 120 är den optimala takten att gå till, då gången blir mer synkroniserad. Lövdahl, Norlin 

och Solgevik (2008) beskriver även i sin bok att låtar som har ett BPM mellan 116-132 är att 

föredra vid gång. De beskriver även hur BPM räknas ut. Detta görs genom att räkna varje 

pulsslag i en låt under 15 sekunder, som därefter multipliceras med fyra, vilket blir BPM:et.  

 

Deltagarna gick till musik som spelades från en högtalare med en förvald låt som hade en 

tydlig 4-takt. Den valda låten heter “Var ska vi sova i natt” med Perikles. Låten hade ett beats 

per minute (BPM) på 120 och är 3 minuter och 40 sekunder lång. När deltagaren gick i mål 

stängdes musiken av.  

 

Efter gångtesterna intervjuades deltagarna enskilt där vi använde oss av en semistrukturerad 

intervjuguide (se bilaga 3). En semistrukturerad intervju bygger på att förbereda frågor utifrån 

det vi vill ta reda på samtidigt som det tillåts att ställa följdfrågor utifrån vad den intervjuade 

svarar. Låg grad av strukturering betyder att den intervjuade fick möjlighet att fritt tolka 

frågorna genom egna erfarenheter och värderingar (Olsson & Sörensen, 2011). Vi spelade in 

varje intervju med hjälp av en mobiltelefon (10-15 minuter). 

Dataanalys 

Dataanalysen gjordes genom en innehållsanalys från steg 1-4 (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

• Första steget i analysprocessen var att flera gånger läsa igenom den transkriberade 

texten för att få en känsla av materialet och få ett helhetsintryck.  

• Andra steget i bearbetningen var meningskoncentrering, att sammanfatta texten genom 

att skapa meningsbärande enheter som kondenseras för att sammanfatta det till koder 

på 1 - 2 ord.  Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonen har 

sagt formuleras mer koncist. Kodningen sker individuellt för att sedan jämföra 
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författarnas koder med varandra. Omgivande text bevaras för att ha kvar 

sammanhanget.  

• Tredje steget innebar att koderna bearbetades och kategoriserades och utifrån dessa 

formulerades relevanta huvudkategorier. 

• I fjärde och sista steget skapades ett tema som var formulerat och baserat på textens 

helhet. 

 

Till exempel valdes meningen “De kändes ju roligare med musik” ut som en meningsbärande 

enhet som i sin tur grupperades med flera andra meningsbärande enheter till en slutgiltig kod 

som döptes till “Roligare”. Utifrån koden skapades kategorin ”Glädje av musik”. 

 

Trovärdighet (trustworthiness) är en term som Graneheim och Lundman (2004) anser vara 

viktigt för kvalitativ studie. Trovärdighet beskrivs med begreppen kredibilitet (credibility), 

pålitlighet (dependability) och överförbarhet (transferability). Kredibilitet handlar om studiens 

fokus och refererar till hur väl data och analysprocess framhävs. För att skapa kredibilitet är 

ämnesval, urval av deltagare och metod för datainsamling viktigt. Med pålitlighet tas hänsyn 

till hur data förändras under tid och hur förändringar kan ske genom forskarnas beslut i 

analysprocessen. Överförbarheten hänvisar till hur resultaten av studien kan överföras till 

andra aktuella populationer.  

Etiska överväganden 

Vad gäller etiska överväganden vid urval av försökspersoner kommer de etiska principer som 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver att tas i beaktande. Dessa principer innefattar enligt 

dem Informationskravet, Begriplighetskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt 

Nyttjandekravet.  

 

Informationskravet handlar om att försökspersoner ska erhålla information om projektets syfte 

och upplägg, den förväntade nyttan samt att deltagande är frivilligt med rätt att avbryta 

medverkan när som helst. Informationen ska vara både muntlig och skriftlig och ges i god tid. 

En annan princip handlar om Begriplighetskravet vilket innebär att forskaren måste se till att 

deltagarna förstår den informationen som de mottagit.  
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Vidare betyder Samtyckeskravet att försökspersonerna själva innehar rätten att bestämma 

över sin medverkan i projektet. Konfidentialitetskravet är en princip som handlar om att de 

uppgifter som lämnas ska behandlas så konfidentiellt som det är möjligt och uppgifterna ska 

förvaras på ett säkert sätt. Slutligen betyder Nyttjandekravet att de insamlade uppgifterna 

endast får användas för forskningsändamål (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Informationskravet eftersträvades genom att deltagarna både fick muntlig och skriftlig 

information om studiens syfte, vad datan skulle användas till och att de när som helst fick 

avbryta sin medverkan i studien utan att det medförde några negativa konsekvenser för 

individen själv. Genom att fråga deltagarna att de hade förstått och ge deltagarna möjlighet att 

ställa frågor till oss försökte författarna i möjligaste mån nå upp till begriplighetskravet. 

Samtyckeskravet uppfylldes eftersom deltagarna fick information om att de själva tog ansvar 

och bestämde för sin medverkan i studien, samtidigt att de vid vilken tidpunkt som helst under 

studiens gång fick avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att all 

information om deltagarna och kring studien förblev konfidentiell då författarna förvarade 

informationen i mappar på sina datorer för vilka det krävs lösenord, dessutom avslöjades inte 

deltagarnas namn i studien. Nyttjandekravet uppnåddes då de insamlade uppgifterna endast 

användes för och i studien.  

 

Resultat 

Resultatet av analysen efter intervjuerna ledde till en huvudkategori “Musikens betydelse på 

gångförmågan”, med innehåll av två kategorier “Glädje av musik” och “Underlättar rörelser”, 

som i sin tur innehöll en underkategori vardera “Taktens påverkan” och “Kroppen väcks till 

liv”, vilka presenteras i figur 1. Utöver deltagarnas upplevelser beaktade vi även tiden det tog 

för deltagarna att gå banan, både med och utan musik. Utan musik gick deltagarna på ett 

medianvärde på 42.55 sekunder. Med musik gick deltagarna banan på ett medianvärde på 

33.79 sekunder. 
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Figur 1. Huvudkategori, med kategorier och underkategorier.  

 

Musikens betydelse för gångförmågan  

Huvudkategorin innehåller två kategorier, “Glädje av musik” och “Underlättar rörelser”. 

Syftet med huvudkategorin är att beskriva hur deltagarna upplever musiken när de går och 

vilken betydelse den har för gångförmågan. 

 

Glädje av musik 

Den här kategorin handlar om deltagarnas upplevelse av musik och beskriver deras känslor 

till musik. Alla deltagare hade en positiv inställning till musik. Under intervjuerna med 

deltagarna framkom det att de kände glädje när de hörde musiken under utförandet av banan. 

Flera av deltagarna nämnde att musik är en del av det vardagliga livet. En deltagare nämnde 

“Ja.. memen med musik så.. grejen är att man kan bli glad med musik.. jag kan bli glad med 

musik oavsett hur det är va..”. Vid olika sysslor i hemmet som att diska och städa användes 
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musik hos flera av deltagarna. “Det kändes ju roligare med musik” uttryckte en deltagare när 

den fick gå med musik i jämförelse med utan. Detta kunde författarna se på deltagarna, då det 

”lös” till i ögonen på dem. Genom att höra en trevlig låt uttrycker en deltagare hur detta 

påverkar till en bättre funktion för rörelse, “om jag hör något roligt eller såntdär så fungerar 

jag bättre.. än om jag hör något tråkigt.... då stannar jag direkt. Då kan jag fan inte röra mig, 

hehe..” 

 

Taktens påverkan 

 

Den här kategorin är en underkategori till “Glädje av musik” och speglar hur takten i musiken 

påverkar gångförmågan hos deltagarna, under tiden de gick banan. Generellt beskriver 

deltagarna att det finns något i takten som de kan förhålla sig till, en tydlighet där de inte 

behöver tänka själva, utan bara göra. En deltagare beskrev det som: 

 

“Alltså ibland kan ju takten vara viktig.. alltså det är ju såhär.. när man ska stiga upp så 

använder man mycket när man räknar.. 1-2, 1-2, 1-2-3-4-5-6-7-7-8-9-10, kanske stiger upp 

på 10. Å så har man lärt sig att stiga upp på 10.” 

 

Takten kan vara viktig för att förbättra timingen. En deltagare uttryckte “...jag kände man blir 

ju i takt. Man känner ju takten där av.. man vill ju som att hålla den på nått vis.” En annan 

deltagare beskrev det som “Nääe.. utan musiken kommer in ochee.. den syns.. jag vet inte om 

det syns när jag går menmen.. det känns lättare att finna.. tempot eller vad jag ska säga.” 

 

Underlättar rörelser 

Detta är en av kategorierna under huvudkategorin som framhäver hur rörelser förenklas 

genom musik och på så sätt påverkar gångförmågan och känslan av hur det känns att ta sig 

fram. Överlag beskrev deltagarna att det var något eller mycket lättare att gå tack vare 

musiken.”...Jaa tror faktiskt det är lättare att gå.., jag tror att jag upplevde det så”, nämnde 

en av deltagarna. Musiken har betydelse för gångförmågan, rörelserna blir enklare att utföra, 

som en deltagare beskrev “Och det var ju mycket lättare att gå då..”. Författarna såg även en 

minskning av frysning (freezing) när deltagarna gick banan till musik. Uppfattningen mellan 

deltagarna skilde sig dock åt gällande hur mycket lättare det kändes att gå till musik, jämfört 
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med utan musik. En deltagare beskrev att musik kan användas för att underlätta rörelse, men 

att humöret påverkar, “...man ska nog vara på ett visst humör för att ha musik, då går det ju 

lättare.” Även valet för vilken typ av låt samverkar med det humör individen är på. 

 
Kroppen väcks till liv 

Denna kategori är en underkategori till “Underlättar rörelser” och syftar till att förmedla hur 

deltagarna upplever kroppens funktion i samband med musik. Flera av deltagarna beskriver 

att känslan av att gå till musik väcker kroppen till liv, “Jaa.. fötterna å benen lever sin egen 

värld.. heh.. om jag så säger..” 

 

Deltagarna upplevde att kroppen väcktes till liv när de fick gå till musik. En deltagare beskrev 

det som “att jag kan plötsligt.. gå obehindrat”. Deltagarna beskriver även att kroppen 

reagerar naturligt på musiken, att den finns i oss och skapar liv. Ett av de symtom som 

beskrivs i samband med gångförmåga är att fötterna fastnar. Genom gång till musik kan detta 

underlättas. En deltagare beskriver det som “Jag behöver inte mana på dom.. dom går av sig 

själv..”. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I och med att studien ville fånga individers upplevelser och känslor hos en grupp människor, i 

detta fall personer med Parkinsons sjukdom ansåg författarna att en kvalitativ kunskapsansats 

var bästa tillvägagångssättet, för att genom intervjuer få svar på studiens syfte. 

 

Urvalet bestod av fyra deltagare, alla med lång erfarenhet att leva med nedsatt gångförmåga 

vid Parkinsons sjukdom. Enligt Olsson och Sörensen (2011) anses fyra deltagare vara 

tillräckligt för att genomföra en kvalitativ studie. 

 

Eftersom författarna tidigare har studerat om Parkinsons sjukdom på 

fysioterapeututbildningen fanns ett odlat intresse kring den neurodegenerativa sjukdomen och 

därmed en förförståelse om hur sjukdomen ter sig. Då musik och dans har visat sig ha effekt, 
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såg författarna en väg att ta reda på mer om Parkinsons sjukdom samt hur musik kan 

användas som komplement i rehabiliteringen. För att meningsfullhet skulle uppstå vid 

intervjuerna menar Svensson och Starrin (1996) att kunskap är en förutsättning. Vår förmåga 

att kunna relatera till tidigare kunskap var viktigt vid intervjuerna då vi på ett bättre sätt kunde 

förstå deltagarna samt konsekvenserna av deras sjukdom. I samband med kvalitativa studier 

är författarnas egna förförståelser viktiga att beakta (Kvale, 1997). Författarnas ovana av att 

intervjua deltagare kan dock ha varit en nackdel för studien. 

 

Deltagarna behövde förstå tal och skrift, samt adekvat uttrycka sig muntligt för att kunna ta 

del av information, skriva under formulär och svara på de intervjufrågor författarna ställde för 

att få rätt information, vilket stärker studiens kredibilitet.  

 

Intervjuer gjordes med varje deltagare efter att de gått banan, med syfte att författarna skulle 

få en uppfattning om hur deltagaren upplevde att gångförmågan påverkades av musik.  

Tack vare låg grad av strukturering av intervjuguiden fick deltagarna möjlighet att fritt svara 

utifrån egna upplevda erfarenheter och värderingar. Frågorna användes som vägledning för att 

få svar på det författarna ville undersöka. Intervjudatan gav författarna rikligt med 

information för att tillräckligt kunna besvara syftet med studien. 

 

Genomförandet av undersökningen baserades på kunskap från vetenskaplig litteratur om hur 

banan skulle se ut, som deltagarna skulle gå. Banan anpassades utefter personer med 

Parkinsons sjukdom genom att framställa olika typer av “hinder” för att utmana deras 

balansförmåga och posturala stabilitet. Riktningsförändringar och smala passager är något 

som personer med Parkinsons sjukdom kan ha svårigheter med att utföra. Genom markeringar 

av koner där deltagarna får svänga och gå slalom genom konerna, samt gå igenom en smal 

passage mellan två pinnar ställs deltagarnas eventuella nedsättningar på prov. Författarna 

tyckte banan var tillräckligt bra utformad för att kunna besvara syftet, då den innehöll hinder 

som utmanade de nedsättningar en person med Parkinsons sjukdom kan uppvisa. Vi valde att 

ta tid när deltagarna gick banan, med och utan musik. Vi fick godkännande av deltagarna att 

använda deras tider i resultatet. 

 

Dataanalysen startade med att författarna enskilt identifierade meningsbärande enheter i 

texten som sedan jämfördes, vilket förstärkter bilden av pålitlighet för studien.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet ledde fram till fem kategorier, en huvudkategori och två kategorier med varsin 

underkategori: Musikens betydelse för gångförmågan, Glädje av musik, Taktens påverkan, 

Underlättar rörelser och Kroppen väcks till liv. Kategorierna valdes med syftet som 

utgångspunkt där fokus låg på upplevelserna av musiken på gångförmågan hos deltagarna.  

 

Alla deltagare i studien hade en positiv relation och uppfattning kring musik i allmänhet då de 

ofta frivilligt använde musik i deras vardag och som ett verktyg för diverse aktiviteter. 

Deltagarna uttryckte det som “roligare” att gå till musik jämfört med utan. Hos många 

deltagare kunde författarna observera att det ”lös” till i ögonen när de beskrev hur kroppens 

funktion förbättrades och rörelser underlättades. Deltagarna började gå snabbare och i takt 

med musiken, några beskrev det som att “benen gick av sig själv..”. 

 

Studier visar att musik har en positiv effekt och kan framkalla en kraftfull förbättring av 

humörstatus som återspeglas i större glädje och avslappning (Lynar, Cvejic, Schubert & 

Vollmer-Conna, 2017). Återspeglandet av större glädje kan kopplas till resultatet av studien, 

då alla deltagare hade en positiv uppfattning av musik och kände glädje vid utförandet av 

banan till musik. 

 

Frysning (freezing) kan uppstå hos personer med Parkinsons sjukdom, detta visar sig i gången 

som en tvekan till att starta en rörelse vilket skapar en försening eller en oförmåga till att 

inleda ett steg (King & Horak, 2009). Författarna såg en minskning av frysning i gången med 

musik. Rytmiskt stimuli genom musik och ljud har visat sig förbättra rörelse vid olika typ av 

rörelsestörningar. Detta kraftfulla samband mellan musik och rörelse har använts som verktyg 

för rehabilitering av gångförmåga vid olika typ av rörelsenedsättningar (Ashoori, Eagleman & 

Janovic, 2015), som till exempel vid frysning (freezing) då rytmiskt auditivt stimuli som 

sensorisk input hjälper personer med Parkinson att övervinna frysning. Objektivt kunde 

författarna se en förbättrad gångförmåga och förminskad frysning när deltagarna fick gå till 

musik. Bradykinesi kan också uppstå hos personer med Parkinsons sjukdom (Richardson, 

2013), vilket informaterna även upplevde en minskning av, då rörelserna blev mer flytande 

och inte lika långsamma.  
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Ett BPM (beats per minute) på 60-120 har visat sig vara relevant vid gångträning hos personer 

med Parkinsons sjukdom (Mainka, 2015). Taktens påverkan hade stor betydelse för 

deltagarna. Takten i musiken påverkar förmågan till rörelse, då det blir lättare att räkna in 

takten med hjälp av musikens rytmslag, takten möjliggör även valet för muskelaktivering 

(Nombela et al., 2013). En experimentell studie av McIntosh, Brown, Rice och Thaut (1997) 

där personer med Parkinsons sjukdom deltog, visade spontana förbättringar i gånghastighet, 

kadens och steglängd när de fick gå till musik. Detta kan appliceras på vår studie då låten som 

användes i vår studie har ett BPM på 120 och alla fyra deltagare förbättrade gånghastigheten 

när de fick gå till musik.  

 

Thaut, McIntosh, Rice, Miller, Rathbun och Brault visade i sin studie (1996) effekten av ett 3-

veckors hemträningsprogram där 37 deltagare med Parkinsons sjukdom randomiserades i tre 

grupper, varav en av grupperna fokuserade på gångträning med musik 30 minuter dagligen. 

Generellt visade gruppen signifikanta förbättringar i hastighet (25%) och stegkadens (10%). 

Författarna tolkar det som att större förbättringar hade kunnat förväntas om deltagarna i vår 

studie fått utföra ett hemträningsprogram, när de redan visade förbättringar under samma 

tillfälle. 

 

Författarna anser att de goda resultaten som deltagarna uppvisat kan bero på deras positiva 

inställning till musik. Om t.ex. en deltagare som har en negativ inställning till musik hade 

medverkat kunde resultatet fått en skjuts i annan riktning. Samtidigt anser författarana att 

personer med en negativ inställning till musik inte hade valt att medverka i denna studie.  

Hur betydelsefull musik upplevs av varje individ kan helt klart ha påverkat vilka deltagare 

som medverkade i studien. 

 

Följaktligen kan resultaten användas som grund för vidare forskning inom studerat område för 

att utveckla och sprida kunskap om hur gångförmågan påverkas av musik. Genom att låta 

musik få ta större plats inom rehabiliteringen kan gångförmågan förbättras hos personer med 

Parkinsons sjukdom. Detta anser författarna både effektivisera rehabiliteringen och samtidigt 

skapa stor glädje för de personer som har Parkinsons sjukdom. 
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Konklusion 

Musik under gång upplevs av personer med Parkinsons sjukdom ge en känsla av ”Glädje av 

musiken” och ”Underlättar rörelser”. Rörelserna underlättas genom ”Taktens påverkan” som 

belyser hur takten kan ha betydelse för gångförmågan samt att ”Kroppen väcks till liv” och 

bidrar till en förbättrad gångförmåga hos personer med Parkinsons sjukdom. Fortsatt 

forskning behövs för att ytterligare ta reda på musikens effekt för gångförmågan hos personer 

med Parkinsons sjukdom och deras upplevelser av att gå till musik.  

 

Klinisk reflektion 

I en fysioterapeutisk vardag förekommer möten med personer med Parkinsons sjukdom. 

Förhoppningen är att vår studie kommer vara till hjälp för fysioterapeuter som arbetar med 

gångförmåga hos personer med Parkinsons sjukdom och på sikt utveckla professionen genom 

att fokusera mer på deltagarnas upplevelser av rehabiliteringen i samband med musik. 

 

Kunskap kring hur rehabilitering för denna patientgrupp kan utvecklas och bli mer effektiv 

för olika professioner i teamsamverkan kan därmed vara viktigt. Att minska stillasittandet för 

denna patientgrupp genom att använda musik som ett verktyg i rehabiliteringen kan hjälpa 

fysioterapeuter att förhoppningsvis öka den fysiska aktivitetsnivån hos personer med 

Parkinsons sjukdom. 
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Bilaga 1  

Informationsbrev 

Hej! 

 

Vi är två fysioterapeutstudenter från Luleå Tekniska Universitet som heter Tilda och 

Charles.  Vi läser nu sista terminen och skriver vår c-uppsats. Vi har lärt oss att musik kan 

förbättra gångförmågan vid Parkinsons sjukdom och vill därmed undersöka individens 

upplevelse av detta, hur det är att gå till musik respektive utan musik. Syftet med 

examensarbetet är att beskriva hur personer med Parkinsons sjukdom upplever musikens 

påverkan under gång. Vår förväntan på  studien är att skapa bättre förutsättningar vid 

rehabilitering av gångförmåga för personer med Parkinson.  

 

För att kunna genomföra den studie som vår uppsats bygger på behöver vi samla deltagare för 

att undersöka syftet med studien. Därmed behöver vi din hjälp. Vi skulle uppskatta om vi fick 

testa din gångförmåga och därefter intervjua dig. Din gångförmåga kommer sättas på prov 

genom att du får gå en bana på 22 meter som innehåller hinder och svängar, med och utan 

musik. Hela intervjun kommer att spelas in via en mobiltelefon, om vi får ditt godkännande.  

 

All information förblir konfidentiell, vilket innebär att alla deltagare är anonyma samt att det 

bara är vi som kommer höra inspelningen, vilken raderas vid avslutat arbete.  

Det är frivilligt att delta och du får när som helst avbryta din medverkan oavsett tidpunkt och 

orsak. När studien är klar kommer den att publiceras på LTUs (Luleå Tekniska Universitets) 

hemsida, och en länk till studien kommer att skickas till dig. 

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!  

 

Tilda Rosbusk   Charles Duc 

tildarosbusk@gmail.com   duccharleshenri@gmail.com 

070 – XXX XX XX   073 – XXX XX XX 

 

Handledare, Irene Vikman  

Irene.Vikman@ltu.se  

0920- XXX XXX 
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Bilaga 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	 21	

Bilaga 3  

Intervjuguide 

 

• Hur upplever du din gångförmåga i dagsläget? (Några svårigheter?) 

• Hur upplever du din gångförmåga när du får gå med musik? Varför? 

• Hur känns det att lyssna på musik samtidigt som du går? 

• Upplever du skillnad av att gå med musik jämfört med utan musik? 

• Tror du det skulle underlätta att utföra dagliga aktiviteter med musik? 

• Har musik ingått i din rehabilitering? Och vad tyckte du om det? 
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Bilaga 4  

Samtyckesformulär 

 

Härmed intygas att jag frivilligt väljer att deltaga i studien.  

Alla personuppgifter från test av gångförmåga samt intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt. Jag har när som helst möjlighet att avbryta mitt deltagande i studien. 

 

________________________________       ______________________________ 

Ort         Datum 

 

________________________________ 

Namnteckning 

 

________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

Svarstalong 

 

Jag accepterar att du kontaktar mig för mer information om examensarbetet. 

Jag godkänner medverkan i studien. 

 

_______________________________ 

Adress 

 

_______________________________ 

Telefonnummer 

 

 

 


