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Kartläggning av musikanvändning på boendet 

Gemensamma rum: vardagsrum, matrum, korridorer och liknande: 
Hur mycket används i snitt, varje dag (ange i tim/min): 

Radio? 
TV? 
Cd-spelare eller liknande? 

Exempel:……………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vilken sorts musik finns i cd-hyllan? (sätt kryss):  

1. Barnvisor (Alice Tegnér) 

2. Visor (Evert Taube, Dan Andersson, Lasse Berghagen) 

3. Religiös/andlig musik (psalmer, frikyrkosånger, kör) 

4. Gamla svenska schlagers (Ulla Billqvist, Edvard Persson, Karl Gerhard) 

5. Evergreens (Frank Sinatra, Edith Piaf) 

6. Country & western (Dolly Parton) 

7. Dansbandsmusik (Vikingarna, Sven-Ingvars) 

8. Pop (Beatles, Elvis) 

9. Jazz/blues (Glenn Miller, Duke Ellington) 

10. Opera/operett/musikal (Pavarotti, Mozart, West Side Story)  

11. Klassisk, instrumental musik (Beethoven, Mozart, Bach) 

12. Lugn, ”new age”-musik 

13. Övrigt  

 

De boendes egna rum 

Hur mycket används i snitt, varje dag (ange i tim/min): 

Radio? 
TV? 
Cd-spelare eller liknande? 

Exempel:……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Vem bestämmer vad som spelas inne hos den boende? 

1. Kontaktpersonen 

2. Någon annan i personalen 

3. Anhöriga 

4. Den boende själv 

 

Gemensamma musikstunder      
Har ni spontana sång- och musikstunder på avdelningen? I så fall vad och hur ofta? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Har ni regelbundet inplanerade musikstunder på avdelningen? I så fall vad och hur ofta?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Händer det att andra i personalen sjunger eller nynnar för eller med 
en boende? 

• Har ni allsångsstunder av och till på avdelningen? Vid vilka tillfällen? 
Ungefär hur ofta? 

• Har ni dansstunder av och till? När och hur ofta? 
• Finns det någon som spelar instrument eller sjunger för de boende på 

avdelningen emellanåt, spontant eller som ett arrangemang, t ex inbokade 
musiker som kommer på besök? När och hur ofta? 

• Har ni gymnastik/sittgymnastik till musik för de äldre på avdelningen? 
• Används musik på något annat sätt än det som är nämnt här?  
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