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Abstrakt 
 
Svensk titel: Musiken genom ungdomslivet - En kvalitativ studie om unga vuxnas  

uppfattningar om deras musikaliska livserfarenheter. 
 
English title: Music through youth - A qualitative study of young adults' perceptions of  

their musical life experiences 
 
Föreliggande uppsats grundas i en nyfikenhet av och intresse för hur och varför 
människors upplevelser och uppfattningar av musik, stil, smak och preferenser, 
förändras och påverkas genom livet. Vilka musikaliska upplevelser etsar sig fast i våra 
minnen och vilken betydelse har dessa minnen för vår identitetskonstruktion, för vår 
uppfattning av livsvärlden eller för vår känsla av tillhörighet i sociala eller 
interpersonella gemenskaper? Det är denna typ av frågor som utformat studiens syfte, 
med avgränsning av urval mot ungdomar och unga vuxna. Studien utgår ifrån begreppet 
om musikaliskt habitus som presenters av Lilliestam i relation musikens betydelse och 
funktion för människan. Identitet betraktas som en mångfacetterad konstruktion och 
diskuteras utifrån begrep om inre och yttre identitet. Arbetet belyser även relationen 
mellan identitetsprocessen i läroplanen och hur den behandlas i kurs- och ämnesplanen 
för musik. Studien har genomförts via ett internettbaserat frågeformulär med öppna 
frågor som utfördes i tre olika kursen vid en folkhögskola i södra Sverige. Analysen av 
enkäten är kvalitativt, således är studiens av kvalitativ karaktär. I resultatet framgår det 
att den emotionella förankringen i en musikupplevelse är det som sätter grunden för 
våra musikaliska minnen och musik preferenser. Ungdomarna betonar musikens 
funktion och möjlighet att hjälpa dem uttrycka eller uppleva känslor som fundamentalt 
för bildande av preferenser, samt för skapandet av ett musikaliskt intresse. Det 
framkommer även att något verkar ha hänt eller är på gång att ändras inom 
musikkulturen hos ungdomar, då många av informanterna i studien inte ställer sig i 
tillhörighet eller gemenskap till någon specifik musik. Istället frammanas ett neutralt 
förhållningssätt till musiken. Dock samtidigt som musiken beskrivs ha starka 
känslomässiga och individuella anknytningar. Musiken är knuten till identiteten men 
förhållandet där emellan ser annorlunda ut gentemot tidigare forskning. 
 
 
Nyckelord 
 
Musikalisk identitet, starka musikupplevelser, musikalisk habitus, musikaliska 
preferenser, känslor, läroplan, kursplan 
 
Tack 
 
Jag vill tacka nära och kära som peppat mig och genom mitt skrivande. Ett stort tack går 
till min kära sambo och fästman som varit ett enormt stöd under denna resan och stöttat 
mig både fysiskt och psykiskt. Utan allt detta stöd hade denna uppsatsen inte blivit 
skriven.  
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1 Inledning 
Musiken har alltid varit en stor del av mitt liv och hjälpt forma mig till den jag är idag. 
Jag minns när min mor sjöng för mig på kvällarna när jag skulle sova, när pappa tog 
med gitarren när vi skulle på middagsbjudning där han spelade och sjöng. Det skapade 
grunden för mitt musikintresse och mina preferenser utifrån vad de lyssnade på hemma. 
Jag minns tydligt när jag och en tjejkompis smög oss in i hennes storebrors rum och 
snodde en skiva, en skiva som jag sedan blev helt begeistrad av över att musik ”kunde-
låta-så”. Skivan var av det svenska punkbandet Dia Psalma och där vidgades mina 
preferenser mot den mer hårdare musiken. När min egen storebror visade sin musik 
öppnades mina vyer ytterligare och nya bekantskaper i tonåren som introducerade sin 
musik.  
 
Här sitter jag nu och lyssnar på Powerwolf, ett av mina nuvarande favoritband, och slås 
av insikten över hur mina musikaliska preferenser och känsla av musikalisk tillhörighet 
har förändrats under åren. Från barndomens visor och mor och fars musik till att senare 
gå mer mot den hårdare musiken som rock och hårdrock, ända fram till att nu vara helt 
insnöad på symfonisk powermetal. Musiken har onekligen varit och är fortfarande en 
stor del av mitt liv, själv skulle jag gå så långt som att säga att min identitet inte hade 
funnits utan musiken. Att musik har en viktig roll och stark påverkan för ens identitet 
och identitetsutveckling framtonas även i nedanstående citat ur kursplanen för musik i 
läroplanen för grundskolan (LGR11). 
 

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och 
känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, 
har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en 
viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens 
identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med 
andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att 
delta i samhällets kulturliv. (Skolverket, 2011a, s. 1) 

 
Följande citat är taget ur motsvarande stycke från ämnesplanen för musik i läroplanen 
för gymnasieskolan (LGY11). 
 

Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och 
känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd 
sammanhang, som har olika funktioner och som betyder olika saker för var och en av 
oss. Ämnet musik har sin grund i konstnärligt uttryck, musikaliskt hantverk och 
musikvetenskap. (Skolverket, 2011b, s. 1) 

 
När jag ställer de två ovanstående utdragen emot varandra är det tydligt att Lgy11 
saknar betoningen av musikens inverkan på identitetsutvecklingen och de sociala 
sammanhangen. Det inledande stycket betonar istället den konstnärliga och 
hanverkspräglade kärnan i ämnet. 
 
I en artikel av Schäfer och Sedlmeier (2009) presenteras en studie, där majoriteten av 
deltagarna var universitets- eller högskolestudenter med en medelålder på 24,8 år, som 
påvisade att musikens betydelse för individen inte minskar med ålder (s. 284). Detta 
stärks även av North och Hargreaves (2008, s. 107) som menar att även om de 
musikaliska preferenserna kan skilja sig mellan olika åldersgrupper, minskar inte 
uppskattningen och värdet av musiken oavsett åldersgrupp. Vidare i artikeln av Schäfer 
och Sedlmeier (s. 296) visade resultaten att det som mest påverkar individens 
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musikaliska preferenser, och nivån av uppskattning, är musikens förmåga att låta 
individen uttrycka sin identitet och sina värderingar.  
 

If we can understand how individual experiences with music can serve different 
important functions and lead to strong music preference it should be possible to 
specifically use these effects in education [...]. (Schäfer & Sedlmeier, 2009, s. 297) 
 

Om en individs koppling mellan musik och identitet inte minskar med åldern, borde inte 
dennes känsla av social gemenskap och grupptillhörighet vara minst lika aktuellt att 
belysa i undervisningen även i de gymnasiala årskurserna?  
 
Enligt Ruud (2006, s. 60) kan musikutbildning, i en extrem bemärkelse, innebära 
utbildning mot musikaliskt medborgarskap, dvs att bli en tolerant, socialt medveten och 
ansvarsfull medborgare. Han menar att identiteten som koncept kan verka som ett 
sammanlänkande nav mellan musikutbildning och musikens roll i samhället och för 
individen. Men vad är då identitet i en musikalisk kontext? Vår musikaliska identitet, 
vad skapas den av? Vad utgör den för kvaliteter eller beståndsdelar. 
 
1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Med denna studie vill jag belysa hur och av vilka anledningar en individs musikintresse 
och musikaliska preferenser förändras under olika skeenden i livet, samt hur individens 
allmänna uppfattning av sin egen tillhörighet, i relation till musikstil eller musikgenre, 
ändras under detta förlopp. Av anledningen att skapa ett perspektiv samt övergripande 
uppfattning om vad som påverkar människans förhållningssätt till musik i relation med 
koppling till identitet genom ungdomslivet. En större kunskap om detta område tror jag 
är av stor vikt för mig som blivande musiklärare, på grund av att det kan ge mig bättre 
insikt i och förståelse för hur musik påverkar mina framtida elever. Detta syfte medför 
även att studien behöver genomföras i relation och med hänsyn till de deltagande 
individernas ålder. För att nå relevanta resultat för skolverksamheten och dagens 
musikundervisning genomförs enkäten på unga vuxna vid en musikrelaterad 
folkhögskola. Eftersom dessa individer har genomgått grundskola samt gymnasium och 
kan därav ge relevant information till insikter över hur de påverkades av musik under 
den tidsperioden. Det övergripande syftet av studien är således att analysera möjliga 
likheter och mönster i och i specifika skeende under ungdomslivet där den musikaliska 
uppfattningen varierar för individen. Utifrån detta har följande tre frågeställningar 
formulerats: 
 

• Hur beskriver unga vuxna som går musikkurser vid folkhögskola att olika 
musikaliska upplevelser har ändrat eller påverkat deras uppfattning och känsla 
av tillhörighet? 
 

• Hur beskriver unga vuxna som går musikkurser vid folkhögskola att olika 
musikaliska upplevelser har ändrat eller påverkat deras intresse för musik? 

 
• Hur beskriver unga vuxna som går musikkurser vid folkhögskola att deras 

musikaliska preferenser eller musikaliska intresse har förändrats under livet? 
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2 Bakgrund 
Följande kapitel behandlar uppsatsens grundläggande begrepp musikalisk habitus och 
en kort presentation av arbetets koppling till musikämne utifrån läro-, kurs- och 
ämnesplaner. Därefter följer definitioner och beskrivningar om begreppen preferens, 
tillhörighet samt identitet och hur dessa används i texten. Kapitlet avslutas sedan med 
en kort sammanfattning. 
 
2.1 Musikalisk habitus 
Lilliestam (2013, s. 17) presenterar begreppet musikalisk habitus som ett sätt att närma 
sig det allmänna fenomenet musikalisk smak och preferenser. Begreppet har sin grund i 
vad den franska sociologen Pierre Bourdieus benämner som habitus. För att beskriva 
vad en habitus är i relation till en människa behöver vi ta in ett större perspektiv och 
vidga vårt fokus till individens person som helhet. Den fundamentala sanningen är att 
varje människa är en produkt av sin bakgrund. Vi föds på en viss plats vid en viss tid 
och vi väljer inte våra föräldrar eller syskon, inte heller väljer vi de sociala, kulturella 
och etniska sammanhang som vi födds inom där vi sedan växer upp till att bli 
självständiga individer (s. 19). Bossius och Lilliestam (2011, s. 33) skriver att ens 
ursprung avgör hur man lär sig och tar till sig vissa saker, hur man ser på tillvaron, på 
vilket sätt man tolkar och förstår saker i sin omgivning och även vissa praktiska och 
intellektuella förmågor. Här igenom formas även vilka handlingsmönster, sätt att tänka 
och perspektiv som blir naturliga och självklara för individen. De uppger även att 
känslor, upplevelser och erfarenheter förvaras i vårt minne och i vår kropp. Alla dessa 
tidigare nämnda faktorer, våra individuella omständigheter och erfarenheter formar vad 
Bourdieu kallar habitus. Vilket således kort kan definieras som en uppsättning vanor, 
färdigheter och sätt att se på världen (Lilliestam, 2013, s. 20). En individs personlighet 
och identitet modelleras därmed av en mängd olika faktorer som står i samspel med 
varandra. Den fråga som väcks är vad alla dessa individuella upplevelser och 
erfarenheter får för betydelse i relation till människans identitet och därmed även dennes 
liv (Bossius & Lilliestam, 2011, s. 33). 
 
När vi då talar om habitus i ett musikaliskt perspektiv i relation till den enskilda 
individen behandlar det de minnen, associationer, erfarenheter och upplevelser, i 
relation till individens sociala och kulturella bakgrund, som kopplas till musik i någon 
form. Lilliestam (2013, s. 20) definierar begreppet musikalisk habitus enligt 
nedanstående citat. 
 

A musical habitus involves a taste or distaste for particular kinds of music, acquired 
habits and the ability to understand and interpret certain types of music and to 
manage certain types of musical actions (for example, the ability to play an 
instrument or sing). A musical habitus is formed by one’s social background and 
experiences—what one is exposed to, becomes accustomed to, learns to like and 
learns to do. (Lilliestam, 2013, s. 20) 

 
Givetvis har en människa även med sig en uppsättning genetiska faktorer som även de 
kan påverka huruvida individen har vissa möjligheter eller förmågor under sin uppväxt. 
Dessa faktorer är dock inte av primärt intresse för min studie men viktiga att ha i med 
sig i sin förförståelse av en individs förutsättningar.  
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2.2 Musiken och skolan  
Följande avsnitt presenterar de delar av läroplanerna för grund- och gymnasieskolan 
som är relevanta för studiens syfte. Samt relevant innehåll från kurs- och ämnesplanen i 
musik. 
 
I det inledande stycket av både LGR11 och LGY11, Skolans värdegrund och uppdrag, 
står det att ”skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bäst i ansvarig frihet” 
(Skolverket, 2011c, s. 5; Skolverket 2019, s. 5).  Därmed framstår det tydligt att 
skolverksamheten ska beröra elevernas identitetsskapande och personliga utveckling. 
Vidare i LGR11 betonas verksamhetens omsorguppdrag som ska väna om den enskilde 
elevens välbefinnande och utveckling. I LGY11 betonas istället att ”skolan ska främja 
förståelse för andra människor” och en empatisk förmåga. Detta betonar skolans 
socialiserings funktion i ett samhällsperspektiv.  

 
Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 
identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig 
in i andras villkor och värderingar. (Skolverket, 2019, s. 5) 

 
I jämförelse mot ovanstående citat ur LGR11 står det i LGY11 (Skolverket, 2011c, s. 5) 
att ”en trygg identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 
kulturarvet [vilket] stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 
värderingsgrunder”.  
 
Med utgångspunkt i det ovanstående tolkar jag det som att skolan har skyldighet att 
främja och stötta eleverna i deras skapande och utvecklande av den egna identiteten. 
Samt att hjälpa eleven att nå en förståelse över sin egen identitets betydelse och 
påverkan för både i ett individuellt och personligt perspektiv och ett större samhälls- 
och globalt perspektiv. 
 
2.2.1 Ämnes- och kursplanerna och identitet 
Som nämndes i inledningen till detta arbete är den inledande beskrivningen av kurs- och 
ämnesplanen i musik väldigt lika i LGR11 och LGY11, den utmärkande skillnaden 
mellan de båda var den uttalade betoningen på identitet, vilket alltså saknades något i 
LGY11. Undervisningen ska enligt LGR11 ge eleverna förutsättningar och möjligheter 
att tillägna sig musik som ett kommunikationsmedel och uttrycksform. Vidare ska 
eleverna även genom undervisningen ges möjlighet att utveckla sitt musikaliska intresse 
och tilltron till den egna förmågan att musicera. Eleverna ska även kunna utveckla sin 
förmåga att kunna reflektera och uppleva musik i olika sammanhang (Skolverket, 
2011a, s. 1). I det centrala innehåller nämns inte begreppet identitet förrän i årskurs 7-9. 
Däremot nämns tankar, associationer, känslor, bilder i relation till musik från och med 
årskurs 1-3. I årskurs 4-6 lyfts ljudets och musikens fysiska och tanke- samt 
känslomässiga påverkan på människan upp, och hur den kan använda i olika 
sammanhang för att påverka människor. 
 
I ämnesplanen för musik i LGY11 (Skolverket, 2011b, s. 1) betonas att undervisningen 
ska utveckla elevernas förmåga att gestalta musik inom olika musikaliska sammanhang. 
Samt läggs det vikt vid att utveckla förmågan att tolka och analysera musikaliska 
upplevelser. Eleverna ska ges möjlighet att medvetet kunna reflektera över, samt 
värdera, deras egen och andras gestaltning av musik. Vidar står det att eleverna ska ”ges 
möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet” (s. 1). 
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Sammanfattat av de delar som går att relatera till någon form av identitets eller 
personlig dimension av ämnesplanen, är det de färdigheter om att utveckla och använda 
ett konstnärligt (personligt) och musikaliskt uttryck som nämns. Begreppet identitet 
nämns, som jag tidigare påpekat, inte någonstans. 
 
2.3 Begreppsbeskrivning  
I Nedanstående avsnitt presenteras och definieras arbetets centrala begrepp. 
 
2.3.1 Preferens och tillhörighet 
Nationalencyklopedin (2019a) beskriver begreppet preferens som ”något som man 
föredrar”. En preferens är därav något som man föredrar över något annat. Begreppet 
Musikalisk preferens definieras därmed som musik eller musikaliska element som en 
individ föredrar över en annan typ av musik eller musikaliska element. En preferens 
inom denna kontexten är individuell och utgörs av människans subjektiva uppfattning 
av musiken i sin omvärld.  
 
Begreppet tillhörighet är grundat i begreppet tillhöra vilket nationalencyklopedin 
(2019b) definierar som att ”ingå som medlem i” något. I en social kontext kan 
begreppet beskrivas som en gemenskap i ett givet sammanhang eller en samling/grupp 
likasinnade individer. Gemenskap definieras som en ” (känsla av) positiv samhörighet” 
enligt nationalencyklopedin (2019d).  
 
2.3.2 Identitet och identitetsdimensioner 
Identitet är onekligen ett komplext begrepp och uppfattningen av ens egen identitet är 
ett komplext fenomen, och kärnan är att vår identitet definierar vilka vi är (Jorgensen, 
2006, s. 28). Jorgensen (2006) beskriver vår identitet som en komplicerad konstruktion 
bestående av en psykologisk del som betonar vem jag tror att jag är i förhållande till 
andra individer, vilken kan benämnas som den inre identiteten. Samt beskriver hon en 
social del av identiteten som betonar den kollektiva känslan av vilka grupper jag är 
associerad eller definierad med (s. 28-29), vilket då kan benämnas som den yttre 
identiteten. Denna beskrivning av begreppet är i linje med nationalencyklopedins 
(2019c) beskrivning av identitet som bestående av två delar, den första utgörs av 
medvetenhet om sig själv som en unik levande individ och som själv styr sina tankar 
och handlingar. Varpå den andra beståndsdelen berör medvetenheten om sin 
individuella personlighet och de livserfarenheter som påverkat samt format den.  
 
Utifrån ett socioemotionellt utvecklingsperspektiv är ungdomsåren (13-20 år) den mest 
kritiska tiden för en individs identitetskonstruktion (Hwang & Nilsson, 2019, s. 341). 
Med anledning av att det vid denna perioden sker stora kroppsliga, kognitiva och 
sociala förändringar samtidigt som individen nu börjar fundera över ”vem är jag?”. 
Under denna perioden i livet ställs en individ inför flera betydelsefulla vägval så som 
utbildning, yrke och möjlig partner. Dessa val kan innebära en betydlig påverkan på 
individens identitetsutveckling. Enligt Erik H. Erikson (s. 342), som var en av 
pionjärerna inom forskning om identitet, är identitetskonstruktionen, sökandet efter 
identitet, ett fundamentalt mänskligt behov. 
 
Med utgångspunkt ovanstående beskrivningar samt med ansats ur ett sociologiskt 
perspektiv, definierar jag begreppet identitet, inom denna text, som en kognitiv och 
social konstruktion. 
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2.4 Sammanfattning av bakgrund 
Utifrån Lilliestams tidigare nämnda definition och ovanstående begreppsbeskrivningar, 
ser jag musikaliskt habitus som ett helhets begrepp och beskrivande fenomen av den 
sociala, kognitiva (samt emotionella) och fysiska relationen mellan musik och individ. 
Musikaliskt habitus innehåller våra musikaliska förmågor, erfarenheter, minnen, 
värderingar, relationer och associationer i relation till vår sociala, kulturella, biologiska 
och emotionella bakgrunder och erfarenheter. 
 
Utifrån de styrdokument som ligger till grund för musikundervisningen, är min 
uppfattning att identitetsprocessen är tämligen lite berörd. I grundskolan behandlas 
begreppet om identitet i relation till musik inte förrän i årskurs 7-9, och i 
gymnasieskolans ämnesplan används inte ens ordet. Tyngre betonas processen däremot 
i läroplanerna, vilket utgör grunden för undervisningens allmändidaktiska mål. Min 
tolkning av styrdokumenten är således att identitet ses till större delen som ett 
allmändidaktiskt mål än ämnesdidaktiskt.  
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3 Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras tidigare forskning med relevans för studien. Forskningen 
presenteras under kategorierna Musikaliska preferenser, Musikaliska minnen, Musik och 
gemenskap och Musik och identitet. 
 
3.1 Musik och preferenser  
Våra musikaliska preferenser är lika unika som vår identitet och våra minnen. Om två 
individer skulle ombes förklara varför han eller hon tycker om just den musik som de 
anför som sin ”favorit”, skulle svaren troligen märkbart skilja sig från varandra (North 
& Hargreaves, 2008, s. 75). Ruud (2006, s. 65) hävdar att forskning visat på musikens 
roll för ungdomars konstruktioner av både preferenser, värderingar och identitet, samt 
att musikaliska preferenser i viss utsträckning kan förutse andra typer av preferenser, 
intressen av sociala aktiviteter, attityder, klädstilar, droganvändning och sexuell 
aktivitet. 
 
Det som påverkar en individs musikaliska preferenser kan vara allt från musikens 
specifika karaktäristik (så som tempo, rytm, tonhöjd m.m.), förtrogenhet och frekvent 
lyssnande, lyssnarens egna emotionella upplevelser vid lyssningen och sociala 
influenser. Schäfer och Sedlmeier (2009, s. 279) hävdar även att forskning har visat på 
en betoning av de sociala influenserna och emotionella upplevelsernas betydelse för en 
individs utformning av preferenser. Ytterligare forskning antyder även att lyssnarens 
personlighet och medfödda hörselpreferenser påverkar de musikaliska preferenserna 
samt att individens ålder även spelar en stor roll (s. 280). 
 

Music preference is a way of signaling social identity and constitutes a window to an 
individual’s identity. (Shepherd & Sigg, 2015, s. 507) 

 
Shepherd och Sigg (2015, s. 508) påstår att utifrån social identitets teori är det vanligt 
förekommande med korrelationer mellan individer med en viss typ musikaliska 
preferenser att även identifiera sig och känna tillhörighet med andra människor i sociala 
grupper med liknande musikaliska preferenser. Enligt Lilliestam (2013, s. 19) har flera 
sociologiska studier påvisat samband och relationer mellan musikaliska preferenser eller 
musiksmak och vanor, aktiviteter, karaktäristiska drag, social klass, ålder, kön och 
utbildningsnivå. Han betonar även den sociokulturella synen på människan som en 
produkt av våra unika bakgrunder. 
   

The simple fact and trivial truth is that we are all products of our backgrounds, and 
we do not choose our parents and sibling, or the social, cultural and ethnic contexts 
into which we are born and within which we grow to become men or women. 
(Lilliestam, 2013, s. 19) 

 
Våra vanor i relation till musik, preferenser och värderingar (smak), påverkas starkt av 
upplevelser som sker tidigt i livet och följer sedan med oss som en grundreferens för 
vad vi anser som ”bra musik” (Lilliestam, 2013, s. 21), alltså våra framtida musikaliska 
preferenser.  Det är när vi lägger ihop tidigare nämnda faktorer, vanor, preferenser, 
värderingar och upplevelser, som vi kan se på dem utifrån begreppet musikalisk habitus 
enligt Lilliestams definition av begreppet (s. 20).  
 
 



  
 

8 

3.2 Musik och minnen 
Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i individers subjektiva utsagor om upplevelser 
och uppfattningar om minnen kopplade till musik. Ett fenomen och begrepp som 
tidigare undersökts utav Gabrielsson (2013) med tonvikt på starka musikupplevelser, 
även förkortat som SMU. Gabrielsson definierar SMU som ett oerhört brett 
upplevelsefält (s. 16) som kan studeras ur flera olika perspektiv, exempelvis utifrån en 
individs personliga engagemang i musiken som de upplever. Lilliestam (2013, s. 32) 
framhåller att kraftfulla och starka händelser, även om de är oavsiktliga, kan sätta djupa 
spår i en människa och verka som en milstolpe i livet. Dessa starka musikaliska minnen 
bevarar ofta även små detaljer så som klädesplagg eller väderförhållanden. Gabrielsson 
(2013, s. 53) argumenterar hurusom minnen är detaljerade i karaktär i relation till den 
emotionella förankringen det specifika minnet har. 
 
Vidare kan musik i relation till minnen kan även betraktas som en symbol. Lilliestam 
(2013) beskriver musik som en symbol i den mening att ljudet i sig innehar symbolisk 
mening, vilket ofta ackompanjeras av en låt-text som i sin tur kan innehålla symbolik 
och mening genom att den ger oss associationer till minnen och känslor av kulturell 
eller personlig karaktär (s. 33). Musiken kan alltså användas som ett verktyg av 
symbolisk karaktär för att låta oss reflektera över och återge våra erfarenheter och 
upplevelser, alltså våra minnen.  
 
3.2.1 Musik i olika livsfaser 
Att musik är viktigt för både gamla och unga är en vedertagen generell slutsats av 
dagens samhälle, vilket även framgår i Lilliestams (2013) artikel. I hans undersökning 
visade resultatet att alla informanter berörde musikaliska minnen och händelser från 
deras barn- och ungdomstid (s. 20). De yngre informanterna hade ännu inte upplevt 
några direkt avgörande upplevelser i relation till deras musikaliska preferenser eller 
musikvanor. Medan de äldre informanterna mestadels berättade om upplevelser från 
sina yngre år. Däremot var det endast 10% av Gabrielssons (2013, s. 28) insamlade 
datamaterial om SMU som kopplades till barndomen (fram till 13 år). Reaktionerna och 
känslorna som beskrivs i minnen ur barndomen innehåller dock redan där många av 
dem som berörs i senare upplevelser menar Gabrielsson (s. 53). Det är vanligt 
förekommande att de minnen som är kopplade till barndomen är associerade till någon 
familjemedlem eller annan närstående vid den aktuella tidsperioden. 
 
3.3 Musik och identitet 
Musik har betydelse för majoriteten av människor och den påverkar även hur vi ser och 
upplever oss själva, men även hur andra uppfattar oss som individer. Därmed har 
musiken även betydelse för hur vi vill uppfattas av andra i samhället. Danielsson (2012, 
s. 144) skriver att växelspelet mellan självbild och publik bild konkretiseras genom vår 
användning av musik. 
 
Utvecklingen av identiteten, identitetsprocessen, ska skapa en socialt kapabel och 
ansvarstagande individ eller samhällsmedborgare, vilket innebär att kunna verka i 
samspel med andra individer med lika villkor inom sociala relationer, samt att kunna 
anpassa sina handlingar inom specifika miljöer och sammanhang (Danielsson, 2012, s. 
146). Vidare förtydligar Danielsson detta genom att beskriva det som ”samspelet mellan 
individen och hennes sociala sammanhang”. Enligt henne utgör individens 
förhållningsätt till musik och musikaliska val en inramning av självbilden. 
 



  
 

9 

3.3.1 Inre identitet 
Hur en individ väljer att beskriva musiken i deras liv beskriver också deras identitet 
menar Bossius och Lilliestam (2011, s. 204). En liknande beskrivning finner vi även hos 
Even Ruud (2002, s. 51) som skriver att ”identitet är summan av alla berättelser vi 
skapar om oss själv”. 
 
Flera av tidigare nämnda forskare, framhåller även att identitet inte bör ses som konstant 
utan som något som förändras med oss under livsloppet, och att identiteten kan variera 
från olika situationer och perioder utifrån vårt allmäntillstånd samt efter våra behov och 
känslor (Lilliestam, 2013, s. 34; Ruud, 2002, s. 51). Bossius och Lilliestam (2011, s. 
236), med utgångspunkt i deras insamlade material, menar att identiteten skapas genom 
att den ständigt står i växelspel med omgivningen. Ruud (2002, s. 54) anser att musik är 
en bra metafor just för identitet och beskriver det enligt följande citat. 
 

Vi komponerar och improviserar fram vår identitet i en permanent process. Livets 
många tilldragelser låter sig förstås som en kontrapunktisk väv av livsteman och 
motteman som ingår i ett självkonstruerat förlopp. Genom vårt personliga och 
särskilda framförande kan vår livspraxis och handlingskompetens uppfattas som ett 
instrument som kan stämmas på nytt, vi kan byta strängar, till och med genre. (Ruud, 
2002, s. 54) 

 
Vidare beskriver Ruud identitet som ”upplevelsen av kontinuitet i självuppfattning och 
att vara annorlunda än andra” (2013, s. 53). 
 
3.3.2 Yttre identitet 
Det är vanligt att en individs musikvanor och preferenser ändras, influeras eller byts ut 
helt när vi träffar nya människor och när vi genom går miljöombyten. Undersökningen 
visade att den vanligaste temat för när preferenser och tillhörighet ändrades var i 
samband med gymnasietiden. Då med anledning av nya gemenskaper skapades, ofta 
med individer av liknande intressen som då introducerat ”deras musik” (Lilliestam, 
2013, s. 30). Liknade resultat uppges även av Scheid (2009, s. 85) i hans intervjustudie 
av gymnasieungdomar där samtliga uppgav en förändring av deras, som han uttrycker 
det, musikaliska horisont. Han beskriver likt Lilliestam att de nya bekantskaperna 
medför en introducering av en annan individs musiksmak, vilket jag associerar till 
musikaliska preferenser.  
 
Scheid (2009, s. 36) presenterar även en utomstående studie som förespråkar att 
ungdomar genom att tillägna sig estetiska uttryck, vidgar sina perspektiv på de yttre 
ramar som strukturerar deras omvärld. Vilket sedan möjliggör för individen att vidga de 
inre ramar och gränser som utgör deras identitet. I resultaten av Scheids (s. 78) 
enkätstudie framgår det tydligt att elever använder musik för att relatera till både inre 
och yttre uttryck för den egna identiteten. Begreppet tillhörighet står i en social kontext i 
samspel med vår sociala identitet. Ruud (2013, s. 139) anger att ” den sociala sidan av 
identitet är den del av självuppfattningen som kommer från kunskap om vårt 
medlemskap i sociala grupper, förutom de värderingar och känslomässiga betydelser 
medlemskapet innebär för oss personligen” (min översättning). Tillhörighet handlar om 
vår anknytning till andra människor, våra nära relationer. Det kan även relatera till den 
upplevda sociala ställningen hos individen eller en mer global samhörighet. Ruud 
(2002, s. 49) menar att ”den intimitet som musikalisk aktivitet skapar knyter personer 
samman i gemensamma upplevelser”.  
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4 Metod 
Följande avsnitt redogör för valet av metod, urval samt genomförandet av studien. 
Slutligen beskrivs även studiens förhållningssätt till etiska överväganden. 
  
4.1 Val av metod 
Då studien syftar till att utforska samband mellan musikalisk identitet i ungdomars 
livsstadier, vore det lämpligt att använda intervjuer som metod för datainsamlingen. 
Denna undersökningen kommer däremot använda en anpassad form av intervju som 
beskrivs nedan. Anledningen till att jag valde att göra en anpassad form är för att det 
inte fanns tid eller praktisk möjlighet för att genomföra traditionella individuella 
intervjuer. 
 
För att samla in material till undersökningen har ett frågeformulär, med fokus på öppna 
frågor, används. De öppna frågorna gav informanten möjlighet att beskriva och 
utveckla sitt svar utifrån individens åsikter och uppfattningar (Denscombe, 2018, s. 
257). Trost och Hultåker (2016, s. 23) menar att om frågeställningen ämnar till att hitta 
samband eller öka förståelse för ett fenomen, är studien rimligen av kvalitativ 
inriktning. Således gjorde de öppna frågorna det möjligt att analysera datamaterialet 
från den skrivna texten som kvalitativa data (Denscombe, 2018, s. 394). Tanken var att 
detta frågeformulär skulle utgöra en form av internetbaserad personlig intervju. 
Intervjuer ansikte mot ansikte hade varit en önskvärd metod i denna typ av 
undersökning, men på grund av begränsad tidsåtgång, valdes en internetbaserad metod 
där informanterna får tillgång till intervjufrågorna via en enkät.  
 
I och med valet av formulär som metod var jag medveten om de komplikationer en 
skriftligt baserad intervju kan innebära. För några av informanterna kunde det 
förekomma som en begränsning att inte få presentera sitt svar muntlig på grund av att 
dennes skriftliga egenskaper kanske inte gav utrymme för vad som skulle förmedlas. 
Vidare kan det även minskat kvaliteten i och av datamaterialet om informanten ansett 
att kravet på skriftliga svar utgjorde en för stor ansträngning och därmed gav 
kortfattade, och mer koncisa svar än utvecklade och reflekterande. Ytterligare en viktig 
aspekt i relation till skriftliga svar är informanternas språkstil (Denscombe, 2018, s. 
289), alltså deras förmåga att uttrycka sig i text utifrån ett rent språkligt perspektiv. 
Deras förmåga att skriva text med ett mera formellt förhållningssätt än ett 
populärkulturistiskt ”textprat”. Dock kan de skriftliga svaren varit till fördel för de 
informanter som istället hade svårigheter att uttrycka sig i tal. Ytterligare fördelar kan 
ses i avståndet som jag hade under själva intervjuprocessen. Genom att inte vara aktivt 
ledande under en intervju minimeras risken för den så kallade Intervjuareffekten 
(Denscombe, 2018, s. 277). De skriftliga svaren innebär även att datamaterialet inte 
behöver transkriberas, och därmed undviker risker om svårtydda ljudinspelningar eller 
krånglande ljud/videoupptagningsutrustning. 
 
4.1.1 Intervjuformuläret  
Frågornas essens - den outtalade kärnan, och tema har varit av retroperspektiv karaktär 
då de eftersökte respondenternas uppfattningar och reflektioner av deras minnen i 
relation till musik. Jepson Wigg (2019, s. 256) uppger att ”livsberättelser ger kunskap 
om individers upplevelser, tankar och minnen i och om de strukturer som omger dem”, 
vilket inom denna studien består av de sociala kontexterna och den individuella 
identiteten. Denna metodansats står i enlighet med vad som kallas retroperspektiva 
intervjuer, under kategorin om livsberättelser. Livsberättelser som metod tillhör även en 
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större forskningstradition som kallas för biografisk forskning (s. 257). Öberg (2015, s. 
55) beskriver begreppet om livshistorieintervjuer som en metod anpassad för biografisk 
forskning, där frågeställningarna berör enskilda individers handlingar utifrån dess 
personliga och sociala innebörd. Alltså det som ”handlar om socialt liv över tid, där 
berättelser kan kopplas till utveckling över livet, livsförändring och livslopp”. Vidare 
belyser Öberg livshistoriens förmåga att ge inblick i en individs identitetskonstruktion, 
alltså hur identiteten och den personliga utvecklingen förändras under livsloppet (s. 56). 
 
 
4.2 Urval  
Som nämnt i syftet av denna uppsats kommer mina informanter att vara unga vuxna 
som nu går vid en musikrelaterad folkhögskola. Dessa individer ger möjlighet att nå 
relevanta resultat för skolverksamheten och dagens musikundervisning eftersom de har 
genomgått grundskola samt gymnasium, och kan av den anledningen ge relevant 
information till insikter över hur de påverkades av musik under den tidsperioden.  
 
På grund av en kort tidsram fanns det inga förutsättningar för ett slumpmässigt val av 
respondenter, därav valde jag att genomföra undersökningen med deltagare på en 
folkhögskola i södra Sverige. Den aktuella skolan var min verksamhetsförlagda 
utbildningsplats där jag först frågade lärarna om jag fick genomföra undersökningen 
med deras elever/deltagare, eftersom det gällde deras lektions tid. Vid tiden då 
undersökningen genomfördes var min personliga anknytning till deltagarna ytterst liten 
då jag endast hade träffade dem ett fåtal gånger. Deltagarna är av blandade åldrar men 
de går alla på en musikrelaterad kurs och har ett aktivt musikintresse. Av 27 deltagare 
valde 21 individer att medverka i undersökningen. 
 
 
4.3 Genomförande 
Först utformades intervjufrågor (Bilaga 1) utifrån undersökningens syfte och 
ämnesområde. Intervjun genomfördes som test på två bekanta för att om frågorna 
lyckades producera relevant svar för undersökningen. Därefter förtydligades 
formuleringarna till att passa en enkät eller ett frågeformulär, som även de testades på 
de bekanta för att slutligen gås igenom av min handledare. Till frågeformuläret 
utformades även en inledande information till deltagarna för att förtydliga 
undersökningens syfte och frågornas karaktär. Det slutgiltiga frågeformuläret (se bilaga 
2) skapades via Googles onlinetjänst Google Formulär, sedan genomfördes den på 
skolan. 
 
På grund av att min verksamhetsförlagda utbildning var placerad på skolan hade jag 
möjlighet att vara närvarande vid genomförandet av enkäten. Genomförandet gjordes 
v45 under lektionstid där deltagarna fick besvara enkäten via deras mobiltelefoner. Först 
presenterade jag mig själv och undersökningens syfte, och fanns sedan tillgänglig i 
rummet för stöd om det skulle dyka upp frågor kring någon av formulärets frågor.  
 
4.4 Analysmetod 
Det övergripande syftet med min undersökning är att försöka identifiera mönster eller 
likheter av individers subjektiva erfarenheter. Enligt Fejes och Thornberg (2019, s. 35) 
är kvalitativ analys ett lämpligt val för undersökningar gällande subjektiva erfarenheter, 
och som avser att identifiera betydelsefulla mönster eller likheter i materialet. Därför 
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har jag valt att använda mig av kvalitativ analys. Analysen ska alltså syfta till att 
jämföra det insamlade materialet för att hitta likheter och gemensamma nämnare. 
 
Det första jag gjorde var att sortera enkäterna kronologist efter ålder, därefter gavs varje 
enkät ett eget löpnummer bestående av ålder följt av en bokstav i alfabetisk ordning. 
Detta på grund av att flera respondenter var av samma ålder. Detta gjorde att jag enkelt 
kunde anteckna från vilken enkät ett svar kom ifrån. Därefter genom fördes analysen i 
fyra olika steg utifrån Fejes och Thornbergs beskrivningar av olika kvalitativa 
analysmodeller (2019, s. 37).  
 
4.4.1 Steg 1: Att bekanta sig med materialet  
Första steget utgjordes av att jag vid två separata tillfällen läste igenom samtliga enkäter 
för att bekanta mig med mitt material. Steget syftade även till att sätt igång 
tankeprocessen för analysarbetet som skulle komma. 
 
4.4.2 Steg 2: Koncentrering/Grov analys 
Andra steget i processen var att göra en koncentrering av materialet, men andra ord en 
grov och ytlig analys. För att göra detta gick jag igenom varje enkät för sig och 
antecknade en sammanfattning av den i ett eget dokument. I mina anteckningar tog jag 
även med användbara citat och formulerade nyckel ord/fraser som skulle kunna utgöra 
kategorier i nästa steg av analysen. 
 
4.4.3 Steg 3: Kategorisering 
Tredje steget var att först sortera det koncentrerade materialet efter kategorier som 
framkommit genom grov analyseringen. Sedan analyserades datamaterial igen efter 
likheter och skillnader för att möjliggöra en reducering och strukturering av textmassan. 
Nu började jag föra in materialet i mitt huvuddokument där nästa steg tog vid.  
 
4.4.4 Steg 4: Tolkning/Djupanalys 
Fjärde steget ämnade analysera materialet på ett djupare plan, inom den referensram 
som utgörs av uppsatsens syfte. Denna delen av analysen använde jag för att utforma 
diskussions kapitlet. 
 
4.5 Etiska forsknings principer 
Vid forskning finns det flera regler och krav att förhålla sig till för att som forskare att 
bedriva sin forskning under etiskt korrekta förhållanden, samt på ett etiskt korrekt sätt 
behandla den insamlade empirin. Kommande avsitt redogör för studiens 
ställningstagande och relation till dessa regler och krav.  
 
4.5.1 Information och Samtycke 
Vetenskapsrådet (2002, s.7) formulerar Informationskravet på följande sätt, ”Forskaren 
skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” 
De deltagande individerna fick vid tillfället för genomförande av frågeformuläret 
information om studiens generella syfte och vilken metod som skulle användas. 
Samtidigt informerades deltagarna om vilken grad av engagemang som frågorna krävde 
och att deras deltagande var frivilligt. Den givna informationen som tillhandahålls 
deltagaren är även i enlighet med Samtyckeskravet; ”Deltagare i en undersökning har 
rätt att själva bestämma över sin medverkan” (2002, s.9). 
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4.5.2 Konfidentialitet och nyttjande 
Konfidentialitetskravet innebär att forskaren förväntas värna om de deltagandes privata 
information samt den information som individen kontribuerade inom ramen för studien. 
Vetenskapsrådet själva formulerar kravet på följande sätt, ”Uppgifter om alla i en 
undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 
(2002, s.12). Studiens syfte kräver endast information om deltagarens ålder, ingen 
ytterligare personlig information krävs. Utifrån detta uppfyller studien kravet, då ingen 
information som kan anknytas deltagaren samlas in. Sist är Nyttjandekravet; ”Uppgifter 
insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” (2002, 
s.14), vilket studiens metod och genomförande uppfyller.  
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5 Resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet av intervjuformuläret/enkäten.  Av de 
sammanlagt 27 deltagarna på folkhögskolans musikkurser svarade 21 personer på 
undersökningen, vilket motsvarar en svarsfrekvens av 78 procent. Resultaten kommer 
redovisas under följande kategorier: Musik och minnen, Musik och preferenser, Musik i 
sociala sammanhang och Musiken och identiteten.  
 
5.1 Musik och minnen - När intresset väcks   
Hemmet och familjen, musikundervisning och konserter är de tre huvudkategorier som 
framkommer i respondenternas berättelser om deras musikupplevelser. Dessa 
återkommande teman i resultaten från enkäterna presenteras i underrubrikerna Hemmet, 
familjen och musiken, Musikundervisning och Visuella intryck. 
 
5.1.1 Hemmet och familjen 
Av de deltagande personerna har 43 procent beskrivit händelser och upplevelser som ägt 
rum inom kontexten för hemmet eller familjen när det gäller minnen med en stark 
koppling till musik. En deltagare berättar om ett släktkalas på faderns sida, där en 
släkting alltid tog fram gitarren och ackompanjerade personen ifråga som avslutning på 
detta festligheter. När personen sedan blir frågad om hur denna upplevelse kan ha 
påverkat honom eller henne lyder svaret såhär:  
 

Jag tror absolut att upplevelsen har bidragit till att jag sysslar med musik på fritiden 
och studier idag. Det har nog inte påverkat mina preferenser inom musik utan snarare 
fått intresset för musik att växa. (fick fröet att gro liksom) Jag var så fascinerad över 
att jag kunde säga en låt och han började spela den direkt (det va vanliga barn låtar 
som många känner igen så jag förstår idag). Så jag blev nyfiken pga. det och vill 
förstå det och så tyckte jag om att sjunga inför släkten. (Enkätsvar 19A) 

 
Nyfikenhet är kärnan i de flesta berättelserna från enkäterna om när deras intresse för 
musik vidgas. Ett par deltagare berättar om deras förälder eller föräldrars musicerande 
som källan av deras eget musikintresse. 

 
Jag kommer ihåg hur min pappa brukade sitta och spela gitarr. Jag blev lika 
förtrollad varje gång. (...) Det skapade ett intresse för hur musik fick mig att känna. 
Olika typer skapar olika känslor. Jag är väldigt känslodriven och musiken hjälper 
mig att få fram vad jag känner. (Enkätsvar 25A) 

 
Resultaten påvisar även att ett gediget intresse eller fascination av musik har goda 
chanser att förankras när musiken utgör en naturlig eller självklar roll i det vardagliga 
livet. Ett exempel är ett uttalande i enkätsvar 21E. 
 

Mitt tidigaste minne var när jag fick följa med mina föräldrar när de skulle uppträda 
på en båt. (...) Att få se och växa upp med musiken så nära har gjort att det blivit en 
emotionell koppling och ett värde [till musiken]. (Enkätsvar 21E) 

 
Det framgår även hos några av respondenterna att hemmet sågs som en trygg plats 
ensam sitta och utforska musiken. 
 
5.1.2 Musikundervisning 
Ytterligare ett återkommande tema vid respondenternas minnen är upplevelser av 
positiv uppmärksamhet och uppskattning i samband med musikaliskt utövande eller 
andra sociala sammanhang. I enkätundersökningen har 57 procent av respondenterna 
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bidragit med berättelser som gett dem positiv uppmärksamhet inom sociala och 
musikaliska sammanhang. Många av deltagarna vittnar om musikupplevelser i relation 
till någon form av musikundervisning, exempelvis körsång både inom skolans 
verksamhet men även inom kyrkan, undervisning på kulturskola har nämnts flertal 
gånger samt några berättelser från grundskolans och gymnasiets undervisning. Flera av 
dessa berättelserna är relaterade till något musikaliskt framförande inom en 
undervisande verksamhet som gav individen positiv uppmärksamhet och känslor av 
kompetens och uppskattning. Dessa upplevelser beskrivs ha tänt gnistan till musiken 
och som vidare har skapat en strävan och önskan om att vidareutveckla sig musikaliskt. 
Höjt självförtroende av att bringa glädje och uppskattas av andra, kan med andra ord 
beskrivas som självförverkligande vilket är en naturlig del av människans fundamentala 
behov och begär. 
 
En av deltagarna beskriver att ett byte av gitarrlärare ledde till ett vidgat intresse av dels 
musik i helhet och musikens olika byggstenar och funktioner. Enligt personen i fråga 
blev det roligare att spela efter detta, vilket påverkade utvecklingskurvan avsevärt.  

 
När jag var 11 eller 12 så fick jag byta gitarrlärare och fick undervisning på elgitarr 
istället för nylon/klassisk. Han introducerade mig för rockmusik och helt plötsligt var 
det väldigt mycket roligare att spela. Jag utvecklades ganska mycket och fick vara 
med i ett band på kulturskolan. (enkätsvar 26A) 

 
Flera av respondenterna säger sig ha medverkat inom körsångsverksamhet under 
barndomen och ungdomslivet. En av dem uttrycker att ”kören var det musikaliska 
limmet genom uppväxten” (Enkätsvar 25B). 
 
5.1.3 Visuella intryck 
 
En respondent berättar att hens första minne är av en konsert vid sju års ålder, när de 
fick gå backstage där en av bandmedlemmarna gav personen en signerad colaflaska 
(som informanten fortfarande har kvar idag). Ytterligare en konsert nämns som ägde 
rum ett år senare som beskrivs som en stor händelse för respondenten på grund av det 
visuella intryck det lämnade hos personen.  
 

Båda är väldigt tydliga minne men vad jag kan minnas så var de inte avgörande för 
mitt intresse att skapa musik eller för vilken musik jag lyssnar på. Utan minnena var 
faktiskt mer visuella, hur häftigt det var att se dem snarare än att höra dem. 
(Enkätsvar 29A)  

 
Flera av ungdomarna nämner upplevelser relaterade till livemusik. Upplevelser av 
livemusik beskrivs som betydelsefulla eftersom musik i praktik, även om man själv inte 
är den som utövar den, skapar sammanhang och gemenskap för individen att relatera 
till. Ett exempel är nedanstående citat av enkätsvar 29A. 

 
Att få se liveband för första gången gav musiken en extra dimension, allt som händer 
på scenen vävs in idet man hört hundra gånger redan och det sätts i ett tydligare 
sammanhang. (Enkätsvar 29A) 

 
En berättelse som tydligt målar upp musikens kraft att sätta spår i en människa uppges 
av enkätsvar 20B som beskriver ett konsertbesök vid 13 års ålder. 
 

Jag såg när Francis Rossi lirade elgitarr och jag kände då att det va det jag ville göra 
med mitt liv! Jag blev väldigt inspirerad hur Francis spelade gitarr, på det sättet han 
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spelade solon och hans scenspråk! Efter den upplevelsen har jag försökt att 
eftersträva en likande spelstil o scennärvaro fast med lite egen personliga sätt att 
spela på och vara på scenen. Mäktigt att se ett sånt band live, mäktigt att se hur 
publiken reagerade på låtarna dem spelarna. Typ hur man verkligen kände rytmen i 
hela kroppen när dem spelade! (Enkätsvar 20B) 
 

Det starka minnet av en känslomässig reaktion på musikens helhet och kraft i ett 
framförande, lade grunden för individens musikintresse samt den musikaliska 
identiteten. 
 
5.2 Musik och preferenser  
Den vanligaste orsaken till att de musikaliska preferenserna ändras enligt mitt insamlade 
material är när nya personer och miljöer har gjort inträde i respondenternas liv. Dessa 
möten sker däremot i många olika kontexter, i materialet finner jag berättelser om 
lärare, partners och nya vänner. Ytterligare två teman som framkommer i materialet är 
att de musikaliska preferenserna påverkas av intresset för musikens funktioner och dess 
förmåga att hjälpa individen att relatera till eller uttrycka/förmedla olika känslor. 
 
5.2.1 Sociala grupper 
Flera deltagare beskriver att deras preferenser vidgat i samband med nya bekantskaper. 
Dessa bekantskaper kan se olika ut, det kan vara nya vänner lärare, eller partners. En 
individ som berättar att preferenserna vidgades i samband med en ny relation där 
partnern introducerade ny musik, vidgade både musik- och genresmaken. Nedanstående 
citat är ett sådant exempel. 

 
Hon lyssnade bl. a. på lite hårdare musik än vad jag gjorde vid den tiden så jag 
utvidgade min smak åt metalhållet. När vi träffades så hade hennes Bluegrass band 
en spelning och deras musik och energi tilltalade mig. Jag hade inte hört något sådant 
live innan och det var riktigt häftigt. Efter ett tag blev också jag en del av detta band 
och fick plocka upp akustisk gitarr, utforska en ny genre och sätt att spela gitarr. Jag 
började också lyssna mycket på Bluegrass, folkrock, irländskt och liknande. 
(Enkätsvar 26A) 

 
5.2.2 Musikens funktioner 
En person ansåg att studierna vid musikkursen på folkhögskolan har hjälp hen att vidga 
sina preferenser ytterligare dels på grund av möten med fler musikintresserade 
människor som inbringat nya influenser inom musik, och dels på grund av införskaffade 
fördjupade kunskaper och även intresse, för ”musikteori, komposition, arrangering och 
produktion” (Enkätsvar 26A). En annan respondent svarade att preferenserna ändrades 
när hen fick en inblick i hur produktionen bakom musik kan se ut, vilket gav personen 
en större uppskattning av musiken för vad den är. 
 
Ett enkätsvar som berör just hur kunskap om musikens olika funktioner kan påverka 
preferenserna och bredda en individs musikaliska habitus, beskrivs väldigt omfattande 
och välutvecklat av respondent 29A. 
 

När jag spelade med Sveriges Radiosymfoniker när jag var 18. Det var oerhört kul att 
för första gången få spela tillsammans med vuxna musiker, och dessutom i radio och 
inför live publik. Jag släppte in mer klassisk, marsch, och latin-rytmer i mitt eget 
skapande efter detta. För jag märkte hur intressant musik kunde bli om man vågade 
introducera nya instrument eller en annorlunda ljudbild. Såsom att jag började 
använda mig av latin-groves i funk/afro/klubbjazz. Det var intressant att få samarbeta 
med musiker i alla åldrar. Gemenskapen fanns i att ha samma mål och att vi ändå 
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hade så olika bakgrunder och åldrar. Jag fick chansen att lära mig tekniker/metoder 
snabbare än vid vanliga orkester rep med andra tonåringar då det fanns mycket 
erfarna musiker runt om mig som hade fantastiska tips. (Enkätsvar 29A) 

 
 
5.2.3 Musik och känslor  
Resultaten av enkäten visar även att många av individerna upplevde en förändring eller 
ökning av deras preferenser och/eller musikintresse i samband med att man började ta 
individuella lektioner vid en musik- eller kulturskola. I enkätsvar 21A uppges det att 
gitarrlektioner ledde till en upplevelse av att musik bringar glädje, vilket som vidare 
tände gnistan om att musik var det som personen i fråga ville hålla på med i framtiden, 
och därmed utbilda sig inom. Det blev en stor förändring av livssituationen, 
informanten beskrev effekten av hädelsen som att allt inom musik ändrades för hen. 
således vidgades de musikaliska preferenserna enormt.   
 

Jag kände att jag successivt kom in i en ny värld med människor som jag alltid sett 
upp till, och långsamt men säkert så känner jag mig mer hemma i den här 
gemenskapen än någonstans någonsin. (Enkätsvar 21A) 

 
I nedanstående citat är det den emotionella kopplingen till upplevelser som lade grund 
för individens musikaliska spektrum. 
 

Jag har alltid sett upp till mina föräldrar och de ögonblicken har gjort att jag har ett 
brett intresse av olika genre. (Enkätsvar 21E) 
 

 
5.3 Musiken i sociala sammanhang   
En stor del av deltagarna, 52 procent, har angett någon form av tillhörighet eller 
gemenskap kopplat till musiken, i några fall i relation till preferenser men inte alla.  
Som jag nämnde i föregående stycke är en av de vanligaste orsakerna till att de 
musikaliska preferenserna ändras enligt mitt insamlade material när nya personer och 
miljöer har gjort inträde i respondenternas liv. Dessa möten sker däremot i många olika 
kontexter, i materialet finner jag berättelser om lärare, partners och nya vänner. 
 
5.3.1 Gymnasietiden 
Ungefär 38 procent av de deltagande personerna anger att deras musikaliska preferenser 
ändrades i samband med gymnasietiden. Nya bekantskaper i gymnasiet hjälpte till att 
bredda preferenser ytterligare mot den alternativa musiken, nu blev de föregående 
poppigare preferenserna mer negativt uppmärksammade i sociala sammanhang. Så trots 
att personen nu kunde vara mer öppet sig själv blev en del av de musikaliska 
preferenserna undangömda.  

 
I min nya krets kunde jag vara mig själv i större utsträckning än jag kunde under 
uppväxten, men på samma gång fanns det mer av en form jag behövde passa in i. Att 
vara alternativ och utanför innebär förvånansvärt många förhållningsregler. 
(Enkätsvar 25B) 

 
En annan respondent berättar en nästan motsatt upplevelse av sin gymnasietid. 

 
Då började jag bli mer öppensinnad för annan musik än rock och hårdrock! Jag 
började lyssna mer på andra musikgenre och träna på mer som va nyttigt att kunna på 
gitarr än bara sånt som va kul. Började spela mer med andra musiker som spelade 
andra musikstilar än vad jag va van vid. Jag blev mer öppensinnad och ville lära mig 
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så mycket som möjligt istället för att bara lära mig det jag tyckte va ”bra musik”. 
(Enkätsvar 20B) 

 
5.3.2 Tillhörighet och gemenskap 
När en av respondenterna fick möjligheten att spela i band skapades en känsla av 
tillhörighet och gemenskap till musiken i allmänhet. Respondenten berättar att det i 
samband med upplevelsen fanns en ”relaterbar” (enkätsvar 26A) känsla i musiken som 
hen inte hade upplevt tidigare inom musik. Syftet med musik blev klarare, den 
gemensamma glädjen av att spela musik tillsammans var det som tillät upplevelsen att 
påverka individen. Denna perioden i livet kan tolkas som en milsten i personens liv och 
identitetsresa, både musikaliskt och socialt. 
 
Musiken i allmänhet kan således ses som en gemenskap eller tillhörighet. Trots detta 
finns det några deltagare som inte vill associera sin identitet vid musik på något sätt, 
även om de samtidigt anger att musiken alltid har varit en del av deras liv. Ett exempel 
är nedanstående citat. 
 

Känner inte att den har ändrat min uppfattning av tillhörighet eller gemenskap. Jag 
har alltid ansett att musiken för samman folk, musiken är väldigt kraftfull på det 
sättet. (Enkätsvar 20C) 

  
5.3.3 Avstående av tillhörighet 
Väldigt få av de ungdomar och unga vuxna som har medverkat i undersökningen vill 
tillkännage tillhörighet till en viss genre eller musikstil. På frågan om varför hen tror att 
den inte känt någon specifik koppling till genre eller stil uttrycker sig en av personerna 
såhär: 

 
Mina preferenser om musiken när det kommer till musiksmak och så vidare har nog 
nästan alltid varit densamma. Jag är en allätare egentligen, jag lyssnar på det mesta. 
(Enkätsvar 20C) 

 
Denna typen av uttalanden är vanliga i materialet, ungdomarna framställer sig helst som 
”allätare” eller att det har en bred musiksmak, och att detta då är anledningen till 
avsaknaden av en tydlig tillhörighet i relation till musik. 
 

Dels så är jag som person lite mellanmjölkig och sen är det lättare att definiera sig i 
motstånd till något tror jag tex dödsmetall men sen att man inte vill begränsa sig så 
jag vill ha allt (Enkätsvar 21B). 

 
Personen i ovanstående citat menar att det är enklare att definiera sig som person och 
sin identitet, i motstånd till saker och ting. Med andra ord att de yttre gränserna är lättare 
att förhålla sig till än de inre. 
 

Jag har aldrig känt samhörighet någonstans, utan har haft lätt att röra mig runt mellan 
de olika grupperna, både musik och stilmässigt. Jag har fått väldigt blandad kompott 
av musik och människor i mitt liv. En del bra och en del mindre bra. Musik har alltid 
varit en del i mitt liv. Självklart känner man mer tillhörighet när man har musik som 
man gillar gemensamt. Efter som jag alltid cirkulerat mellan olika sociala grupper 
har jag fått en bred musiksmak. (enkätsvar 25A) 

 
Denna informanten verkar inte vilja associera sin identitet till någon specifik musik på 
något sätt, samtidigt anger personen i fråga att musiken alltid har varit en del av dennes 
liv.  
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5.4 Den musikaliska identiteten - Musikalisk habitus  
Nedan presenteras ett citat av en respondent om utvecklingen av musikaliska 
preferenser och musikalisk identitet. 
 

Att jag vid det här laget har genomgått många olika faser från vilka jag plockat de 
bästa bitarna. Min musiksmak idag är ett hopkok av alla de genrer jag genom mitt liv 
varit besatt av. (Enkätsvar 25B) 

 
Enligt ovanstående persons utsaga bildas den musikaliska identiteten och de 
musikaliska preferenserna utifrån höjdpunkter den individuella tidslinjen av musikaliska 
preferenser. Detta är något som styrks av flera respondenter i undersökningen. 

 
Musik har alltid funnits i mitt liv, från barnkör till hemma i släkten under julen och 
annars med, i skolan där jag varit med på extra musiklektioner man blivit erbjuden 
t.ex. elevens val. Har aldrig tappat intresset för musiken förrän det blev för mycket 
spelningar och jag kände att jag inte hann öva tillräckligt nu på senaste året. Svårt att 
hinna med ett jobb och sen musiken vid sidan om. (...) Jag kände att musiken bara 
blev lite jobbigt tillslut. Men tog tag i det och började på Folkhögskola istället för jag 
ville ägna mer tid åt musiken. Jag visste att jag ville hålla på med mer musik och 
utvecklas och lära mig ännu mer. (...) Så tillslut tog jag tag i det och ville må bra 
igen. (Enkätsvar 24A) 

 
Ovanstående informant påvisar ett tydligt exempel på hur individers relation till musik 
kan bli och vara en starkt påverkande faktor till deras existentiella hälsa. Vikten av 
utomstående och socialt stöd under utformningen av sitt musikaliska habitus framgår 
även i en utsaga av respondent 24A. 

 
Det började tidigt med luciatåg hemma med kusinerna redan sen har det fortsatt, så 
mycket har varit på grund av min familj kan jag tro. Och att jag fick börja i barnkör 
och jag har alltid fått vara med i körer och gå på musiklektioner. Familjen har alltid 
stöttat mig och varit med när jag har spelat och sjungit. (Enkätsvar 24A) 

 
Några av respondenterna uppger att de började finna sin musikaliska identitet mer när 
de började skriva eget material. Många av dessa berättelserna menar att de väljer att 
skriva eget för att tydligare kunna förmedla deras eget budskap, värderingar och 
känslor. 

 
När jag började skriva eget var det mer som jag spelade något jag själv stod för och 
verkligen kunde förklarar känslorna och tankarna bakom. Det gör allt djupare. 
Lättare när man vet vad man helst spelar då man kan hitta likasinnade människor att 
spela med som också älskar den genren ex. (Enkätsvar 21C) 
 

Flera av respondenterna anser att deras musikaliska identitet blev klarare eller starkare i 
samband med studierna på folkhögskolan, vilket vidare leder till ett starkare och 
tydligare musikaliskt habitus.  
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6 Diskussion    
I detta kapitel diskuteras uppsatsens resultat i relation till textens syfte och 
frågeställningar. Detta görs under kategorierna Musiken och preferenser, Musiken och 
identiteten och Skolverksamhet och musik. Sedan avslutas kapitlet med förslag på 
vidare forskning. För att förtydliga diskussionens koppling till respektive 
forskningsfråga har dessa infogats under den rubrik som berör den specifika frågan till 
störst del. 
 
6.1 Musiken och preferenser 
Hur beskriver unga vuxna som går musikkurser vid folkhögskola att deras musikaliska 
preferenser eller musikaliska intresse har förändrats under livet? 
 
Denna studie har betonat samspelet mellan upplevelser och känslor som i relation till 
musik utgör grundstenen av dessa ungdomars musikaliska preferenser. Musikens 
förmåga att framkalla och förmedla känslor är något som ungdomarna och de unga 
vuxna i denna studie anser vara en av de viktigaste faktorerna i samband med bildandet 
av preferenser. De musikaliska upplevelser som en individ möter och genomgår under 
livet behöver, enligt mina resultat, innehålla någon emotionell reaktion för att direkt 
eller indirekt, i retrospektion, kunna påverka individens preferenser eller intressen inom 
musik. Denna slutsats styrks även av den tidigare forskningen av Schäfer och Sedlmeier 
(2009) som presenterades i relation till musik och preferenser (se underrubrik 3.1).  
 
Den tydligaste markeringen av förändrade preferenser, enligt mitt resultat, sker under 
gymnasietiden. Detta är inget nytt fynd inom forskning med sociologiska eller 
psykologiska perspektiv som berör identitets- och personlighetsutveckling hos 
ungdomar (se exempelvis Scheid, 2009). Det finns flera förklaringar till detta, bland 
annat att skiftet från grundskola till gymnasiet utgör en stor förändring av individens 
vardagsmiljö. I den nya miljön möter individen nya människor med olika bakgrunder, 
vilket leder till sociala interaktioner och kommunikativa utbyten som utgör en plattform 
för själv exponering. Interaktionerna och utbytena leder till nya relationer som i sin tur 
kan influera individens värderingar och uppfattningar över sig själv, andra människor 
samt omvärlden i stort. Med andra ord deras subjektiva uppfattning om livet och 
livsvärlden. Generellt framgår det i studien att individerna, eleverna, är medvetna om 
hur de väljer att presentera sig, vilka sidor och/ eller attribut de väljer att visa, påverkar 
deras sociala relationer, alltså hur andra människor ser på den individuella personen i 
fråga. Detta diskuteras ytterligare i nästkommande avsnitt om musik och identitet. 
 
6.2 Musiken och identiteten  
Kategorin Musiken och identitet diskuteras i två underkategorier, Inre Musikalisk 
Identitet och Yttre Musikalisk identitet. Dessa två existerar i samspel med varandra och 
de går väldigt mycket in i varandra, dock vill jag försöka separera dem i diskussionen 
för att kunna angripa frågeställningarna så direkt och tydligt som möjligt.   
 
6.2.1 Inre Musikalisk Identitet 
Hur beskriver unga vuxna som går musikkurser vid folkhögskola att olika musikaliska 
upplevelser har ändrat eller påverkat deras intresse för musik? 
 
Enkätundersökningens resultat visade att den musikaliska identiteten stärktes i samband 
med positiv uppmärksamhet vid musikutövande eller framföranden. I samband med den 
stärkta självuppfattningen ökade även ofta intresset för musik samt individuella 
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musikaliska preferenser i relation till upplevelsen. Detta sambandet tas även upp av 
Gabrielsson (2013) och han betonar även vilken betydelse denna typ av upplevelser har 
för människans identitetskonstruktion. 
 

Att känna sig bekräftad – sedd, accepterad, förstådd, uppskattad, behövd, utvald – är 
ett fundamentalt behov hos alla. Det är en viktig grund för att man skall kunna 
utveckla en god självkänsla, förverkliga sina idéer och förmågor att bygga upp en 
stabil identitet. (Gabrielsson, 2013, s. 248) 

 
Vidare indikerar resultaten i studien att musik och musikaliska upplevelser bär en stark 
förmåga att leda till nya insikter, vare sig det berör individens självbild eller förståelse 
över den egna personen, eller om outforskade möjligheter i relation till musikaliska 
element som exempelvis musikskapande eller utövande färdigheter. Detta är enligt 
Gabrielsson (2013, s. 238) en vanligt förekommande konsekvens av starka 
musikupplevelser.  
 
I resultatet framgår att majoriteten av de upplevelser som berörde positiv 
uppmärksamhet i samband med musikaliska framföranden, utspelade sig inom 
skolverksamheten. Dessa resultat står i enlighet med det Scheid (2009, s. 69) framhävde 
i sin studie, som presenterades under tidigare forskning (se underrubrik 3.3.1). 
Nämligen att skolan var en viktig scen för ungdomarnas utveckling, så väl musikaliskt, 
individuellt och socialt. Han framhåller att skolan fyller en viktig funktion för elevernas 
individuella musikaliska utveckling genom att skolverksamheten utgör en plats och ett 
forum för eleverna att både öva och uppträda på. Scheid säger att ”Live-framträdanden 
är ett sätt att visa upp sig, att utvidga musicerandet från att endast handla om 
instrumental skicklighet till att även omfatta ytterligare dimensioner som attityd, show, 
kläder och livsstil”. Han menar vidare att dessa tillfällen är elevernas chans att prova på 
olika identiteter och uttryck (s. 69). Även Schäfer och Sedlmeier (2009, s. 280) 
framhåller att individer kan prova på olika identiteter eller personligheter genom musik, 
dock avgränsar dem det inte möjligheten för detta till enbart framföranden eller 
utövande i praktik utan även under lyssning. Dessa påståenden är dock inget som tydligt 
kan styrkas av mina resultat utifrån informanternas utsagor i klar text.  Ingen av 
respondenterna uppger att dem medvetet eller aktivt använt sitt musikutövande för att 
experimentera med olika identitets uttryck.               
 
6.2.2 Yttre Musikalisk Identitet  
Hur beskriver unga vuxna som går musikkurser vid folkhögskola att olika musikaliska 
upplevelser har ändrat eller påverkat deras uppfattning och känsla av tillhörighet? 
 
Många av de deltagande respondenterna angav att de till viss del påverkas av deras 
kompisar i sina val av den musik de föredrar. Detta resultat står i enlighet med det som 
Ruud (2013) benämner som det sociala rummet. I det sociala rummet berättar Ruud att 
den musiken vi väljer att lyssna på även speglar vem vi är, vår musikaliska identitet (s. 
139). De unga vuxna i undersökningen verkar medvetna om att andras uppfattningar om 
vår egen identitet påverkar hur vi ser och uppfattar oss själv, vår egen självuppfattning 
påverkas således av andra. Han beskriver att utifrån hur andra människor uppfattar oss 
formar vi vår egen självuppfattning.  
 
Resultaten samstämmer med den tidigare forskning (North & Hargreaves, 2008, s. 337; 
Bossius & Lilliestam, 2011, s. 33) som utgett att den musikaliska identiteten grundar sig 
i individens biologiska förutsättningar och därefter formas av möten med andra 
människor, grupper, situationer och sociala institutioner i den kulturella miljön de växer 



  
 

22 

upp och utvecklas, inom. Deltagarna i studien framstår även som medvetna om att flera 
av dessa faktorer har påverkat deras utveckling av personlighet och identitet i relation 
till musiken. 
 
En viktig aspekt som framtonades genom enkätundersökningen var att det förekom 
vanligt med ett motstånd hos ungdomarna för att ”avgränsa” sig till någon specifik 
genre eller musikstil. Respondenterna betonade hellre sin strävan om musikalisk 
öppenhet, eller den subjektiva tolkningen av musik som viktigast. Grunden till att 
många av undersökningens respondenter framhåller en ”neutral” preferensbas inom 
musik tycks vara rädslan för att uppfattas som onormal inom den givna gruppens 
uppsättning av normer. Ett exempel var personen som trots en större grupptillhörighet 
fick undangömma andra preferenser för att inte sticka ut för mycket från gruppens 
normer, eller som respondenten uttryckte det som, förhållningsregler (se s. 15). Dessa 
resultaten motsätter sig Shepherd och Siggs uttalande, ”individuals preferring particular 
music styles over other would be expected to identify whit a particular subgroup base 
on music preference” (2015, s. 508). De är dock inte ensamma om den hypotesen, flera 
av de författare som nämnts i detta arbete skulle säkerligen hålla med. Exempelvis 
Lilliestam (2013, s. 18) och Ruud (2002, s. 53; 2006, s. 28-29) som talar om ens 
skivsamling berättar vem man är eller att man använder låter sina musikpreferenser 
utgöra ramen för gruppidentitet och social tillhörighet. Detta är även den generaliserade 
förutfattade meningen hos gemene man om ungdomars musikanvändning i relation till 
identitet.  
 
6.3 Skolverksamhet och musik 
 
Skolan som verksamhet är, i den mest grundläggande bemärkelsen, en fysisk plats för 
sociala interaktioner med varierande meningsinnehåll. Den utgör samhällets kärna för 
socialisering och kunskapsförmedling med funktionen om att bilda och skapa nya 
generationer av goda samhällsmedborgare. Lärarprofessionen och verksamheten i 
allmänhet ska vila på en värdegrund av demokratiska värderingar och mänskliga 
rättigheter, genom vilka individer ska utveckla och tillgodogöra sig förmågor och 
färdigheter som behövs för att fungera i samhället (Skolverket, 2011a; 2011b).   
 
Musik är en bestående och frekvent faktor i dagens samhälle och undervisning av och 
genom musik har ägt rum sedan de gamla grekernas tid. Scheid säger att ”musik är 
kulturellt förankrat, vilket implicerar att musikaliska förebilder kan ändras och nya 
normer skapas” (2009, s. 169). När musik ses som kulturellt förankrat blir bilden av 
dess syften och funktioner ännu mer komplex. Hur många kulturer finns det inte i 
världen, och kulturer inom kulturer. Svensk skolkultur är till exempel en del av vår 
samhällskultur vilket vidare är en del av den allmänna svenska kulturen. Musikämnet i 
skolan har även den sin egen kultur med sin historiska bakgrund som satt de normer och 
ramar den verkar utifrån idag. Musiklärare i dagen skola behöver navigera sin 
undervisning igenom spänningsfältet mellan musikindustrin, musikkulturen, ungdomars 
pågående identitetsprocess, interkulturella förutsättningar, samhälleliga och 
skolpolitiska incitament, demokratiska idealbilder samt kurs- och läroplaner, för att 
kunna nå fram till de individuella, sociala och musikaliska mål som eleverna ska nå 
genom sin utbildning.  
 
Danielsson (2012, s. 147) hävdar att musik kan ses som ett socialt fenomen formas utav 
de sammanhang den används i och av vem den används. Med andra ord kan det 
beskrivas som att vår användning av musiken i dess olika sammanhang skapar sakta 
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men säkert en referensram som vi sedan utgår ifrån i möten med ny musik. Som studien 
har visat är ungdomstiden den period då mycket händer inom en individs 
musikanvändning. Utifrån resultaten av studien är det möjligt och viktigt att dra 
paralleller mellan de kulturella, individuella och gemensamma upplevelserna i relation 
till musiken, till hur musikundervisningen kan utvecklas i skolan. Musikundervisningen 
har, till skillnad mot andra ämnen, en unik möjlighet att främja de demokratiska värden 
som ligger till grund för skolan. I och med att musiken är så nära knutet till 
ungdomarnas identitetskonstruktion, både till det inre och yttre. Genom undervisningen 
går det att främja elevens unika egenart samtidigt som den empatiska förmågan genom 
samarbeten och en öppenhet kring musikaliska stilar och genrer. 
 
Resultaten av studien visar på att eleverna själva är mer medvetna om förändringar i 
deras identitetsprocess under gymnasietiden. Det är under den tiden flest informanter 
angav sig har genomgått störst förändringar och mognande i relation till såväl deras 
musikaliska intressen och färdigheter, som individuella personer och identitetsmässigt. 
Därav kan det vara av intresse för vidare forskning att rikta ett kritiskt perspektiv mot 
varför begreppet om identitet och dess process inte förekommer i läroplanen för 
gymnasieskolan. Eftersom resultaten av denna studie ger grund för att det bör ligga 
tyngre fokus på identitetsprocessen och personlig utveckling under gymnasiet för att ge 
eleverna möjligheten att utveckla en stabil grund för att ge sig ut i arbets- och 
vuxenlivet efter den avslutade utbildningen. 
 
6.4 Förslag på vidare forskning 
Ämnet om identitet och musik kommer troligen inte svalna i forskningsfältet, då varje 
undersökning väcker nya frågor. För att återkoppla till min genomförda studie skulle en 
uppföljande ”traditionell” intervjustudie varit lönsam för att kunna få ut fler 
motivationer till enkätsvaren som även kunde utvecklas mer. En intressant idé är att 
välja ett mindre urval av informanter, som på något sätt är aktiva inom musik, och göra 
en mer detaljerad livshistorieintervju. För att undersöka vilka erfarenheter och val som 
lagt vägen för deras musikaliska liv, genom barndom, ungdom, utbildning, yrkes- och 
vuxenlivet. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga 1  
Intervjufrågor 
 
1.   Hur gammal är du? 

2.     Berätta om din första musikupplevelse 

3.     Hur påverkade detta ditt intresse för musik? 

dina preferenser inom musik? 

din känsla av tillhörighet till en specifik socialgrupp eller stereotypisk stil? 

4.     Finns det någon händelse i ditt liv där du ändrat din uppfattning av dessa? 

När? 

Varför tror du att händelsen påverkade dina musikaliska preferenser? 

Ändrades även din uppfattning av tillhörighet/gemenskap? 

Varför? 

5.     När uppfattande du dig ha en stark koppling till en viss musik eller musikalisk 

tillhörighet för första gången? 

6.     Om du inte ännu har hittat detta, vad tror du att det kan bero på? 

  



 

II 

Bilaga 2 
 
Frågeformulär: Musik genom livet 
 
VIKTIG INFO! 
Detta frågeformulär innehåller frågor om dina musikaliska minnen och preferenser som 
även kommer relatera till din uppfattning av social tillhörighet i relation till musik. 
Frågorna är av reflekterande karaktär och kräver att du som svarar skriver det som du 
själv känner, tror och tycker, därför har dessa frågor har inget rätt eller fel svar.  
Din medverkan är helt anonym, enda information som krävs är ålder, inget namn eller 
personliga uppgifter kommer efterfrågas. 
Frågeformuläret kommer användas som datainsamlingsmetod till min forskningsstudie 
som är grunden till min uppsats som jag skriver inom min utbildning på 
Linneuniversitet. Det insamlade materialet kommer inte spridas offentligt. 
 
1: Hur gammal är du? 
 
 
 
2a: Berätta om din första musikupplevelse och hur gammal du var vid det tillfället.  

(med musikupplevelse menar jag ett minne med stark koppling till musik i 
någon form) 
 
 
 
 
 

2b: På vilket sätt tror/tycker du att den upplevelsen påverkade ditt intresse för musik? 
Dina preferenser? 
 
 
 
2c: Påverkade denna upplevelsen din känsla av samhörighet/tillhörighet till en 
socialgrupp/gemenskap, eller till en stereotypisk stil? (t.ex. klädstil, attityd, språk m.m.) 
 
 
 
 
2d: Varför tror du att upplevelsen påverkade dig? 
 
 
 
 
3a: Finns det någon tydlig tidpunkt, period eller händelse i ditt liv där du ändrat din 
uppfattning av ditt intresse för musik? När var det? Hur gammal var du då?  

(t.ex. avslutningar/examen, relationer som börjat eller tagit slut, olyckor eller 
sjukdom, andra musikupplevelser så som konserter eller festivaler m.m.) 
 
 
 
 



 

III 

3b: Hur påverkades dina preferenser inom musik? På vilket sätt?  
 
 
 
 
3c: Hur påverkades din uppfattning av tillhörighet/gemenskap? på vilket sätt?  
 
 
 
 
3d: Varför tror du att denna tidpunkten eller händelsen påverkade dig? 
 
 
 
 
4: När var första gången du identifierade dig eller kände en stark koppling till en viss 
musik, genre eller social grupp/ gemenskap? 
 
 
 
 
 
5: Om du inte har/känner en stark koppling till någon specifik musik eller grupp, varför 
tror du att det är så? 
 
 
 
 
 
6: Finns det fler händelser eller tillfällen under ditt liv som du anser har påverkat ditt 
intresse, preferenser eller tillhörighet inom musik? När? 
 


