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Sammanfattning 
 
Författare: Markus Laveson & Klaas Vleugels 
 
Titel: Vad använder de musiken till? - fyra ungdomar berättar 
 
Title in English: What do they use the music for? - Stories from four youths. 
 
 
Syftet med denna studie är att undersöka musikens olika funktioner för instrumentalspelande 
ungdomar. I uppsatsen studeras fyra ungdomars musicerande, musiklyssnande och utifrån det 
vilka funktioner musiken har i deras vardag. Ungdomarna har alla det gemensamt att de får 
instrumentallektioner på en musik- eller kulturskola. Som metod har använts kvalitativa 
intervjuer med en låg strukturering. Vi har fått ett resultat som beskriver ungdomars 
musikaliska erfarenheter, hur de tycker och tänker om musik men också hur deras tankar 
yttrar sig i deras musikval. Vi har undersökt skillnader och likheter i deras musikaliska 
aktiviteter och därmed sett hur ungdomars attityder till musik och hur tillgänglig musiken är 
spelar stor roll för dem i deras musikval. Vi ser även att ungdomar använder musik som ett 
verktyg med syfte att tillfredställa de behov som ungdomarna för tillfället bär på. 
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INLEDNING 
Vi är två lärarstudenter på Musikhögskolan vid Örebro Universitet som efter avslutad 
utbildning tänker oss en framtid där vi båda kommer att jobba med ungdomar och musik, en 
av oss som instrumentallärare på en kulturskola och en som kyrkomusiker och körledare.  
 
Tonåren är en brytningstid. Det är dags att börja bli vuxen och lämna barnstadiet bakom sig. I 
ett kommande yrkesliv med ungdomar som en del av den grupp människor vi kommer att 
arbeta med vill vi finna vägar för att tillgodose behov som de bär på. Därför har det känts 
spännande att under en avgränsad period få en glimt av några unga människors musikaliska 
vardag och vilket syfte eller vilka funktioner musiken fyller för dem i deras liv. 
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BAKGRUND 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter  

Ungdomars musikvanor 
I en undersökning rörande ungdomars fritids- och kulturvanor (Bohlin 2005) framgår det att 
musikaliska aktiviteter som t.ex. att lyssna på musik upptar en stor del av ungdomars fritid. 
Det visar sig att ungdomar som i någon form ägnar sig åt musik inte bara gör det för att de 
sätter värde på aktiviteten som sådan utan det ger ett mervärde. Mervärdet skulle kunna t.ex. 
vara att de har lättare att umgås med varandra då musicerande av olika slag kan ge ungdomar 
en anledning att mötas. Det är ett exempel på att aktiviteten har fått en funktion i ungdomars 
vardag, i det här fallet en social funktion.  

Sveriges musik och kulturskoleråd (2002) har gjort en undersökning där bl.a. ungdomars 
musikvanor och deras förhållande till instrumentalspel utforskas. Undersökningen visar att det 
finns en rad anledningar till varför unga håller på med musik. Några av de viktigaste 
faktorerna till att unga spelar är att det är roligt och lustfyllt och för möjligheten att få spela 
den musik som de tycker om. Att framföra musik för publik anses däremot inte som lika 
viktigt och faktorer som självförtroende och nytta prioriteras lägst (Sveriges musik och 
kulturskoleråd 2002). 

Sveriges kultur‐ och musikskolor 
Kultur- och musikskolan är en utbredd verksamhet i Sverige. 280 av landets 290 kommuner 
har en musik eller kulturskola (Sveriges musik och kulturskoleråd 2010). Dessa saknar till 
skillnad från grundskolan och gymnasiet gemensamma kunskapsmål och riktlinjer för 
upplägg och innehåll men skolverksamheten är på många håll ”organiserad på ett likartat sätt” 
(Rostvall & West 2001:1 i Bergman 2009 s.102). Bergman (2009) menar att dagens 
ungdomar har betydligt större möjligheter att lära sig spela ett instrument än vad tidigare 
generationers ungdomar hade. Även musikundervisningen har förändrats från att ha utgått 
från att lära sig om musik till att bli mer inriktad på att lära sig att spela flera instrument och 
dessutom att i högre utsträckning musicera tillsammans.  

Musik och teknik 
David J Hargreaves & Adrian C. North (1999) menar att musikens funktion och roll för en 
individ påverkas av dennes omgivande miljö. Den tekniska utvecklingen gör att vi idag har 
helt andra möjligheter att lyssna på musik än vad man hade för ett sekel sedan. En annan 
faktor som påverkar människors musikvanor är att det finns relativt billig utrustning som 
möjliggör att man kan lyssna på musik vart som helst (Hargreaves & North 1999).  
 
Hargreaves & North (1999) blickade framåt och skrev att inom ett decennium eller två 
kommer var människa som har tillgång till internet att kunna nå nästan vilken musik som 
helst. Frågan kommer inte längre vara vilken musik som är tillgänglig utan vad som är de 
bästa strategierna för att leta i en gränslös databank.  

Musikens olika funktioner enligt Merriam 
Musikantropologen Alan P. Merriam (1964) har studerat musikens roll i människors liv och 
delat in den i tio olika funktioner. Här nedanför presenteras i tur och ordning de sex första 
funktionerna the function of emotional expression, the function of aesthetic enjoyment, the 
function of entertainment, the function of communication, the function of symbolic 
representation och the function of physical response. De sista fyra funktionerna - enforcing 
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conformity to social norms, validation of social institutions and religious rituals, the 
continuity and stability of culture och the integration of society - rör sig på ett mer 
samhällsmässigt plan och kommer inte här att återges eftersom det ligger utanför det som 
kommer att vara fokus för den här studien. 
 
The function of emotional expression - Merriam hänvisar till en rad studier (Devereux & 
LaBarre 1961; Burrows 1933, 1945; Keil 1962; Gotshalk 1947) som visar att musik och 
känslomässiga uttryck på olika plan hänger samman. Sångtexter är ett tydligt exempel hur 
musik kan vara ett verktyg för att ge uttryck åt olika idéer och känslor som inte kan uttryckas i 
andra sammanhang, t.ex. därför att de är tabubelagda. Devereux skriver att ”konsten existerar 
därför att den möter sociala behov som inte tillgodoses av andra kulturella aktiviteter [vår 
översättning]” (Devereux i Merriam 1964 s. 221).  Burrow ger exempel på att musiken 
fungerar som ett verktyg för att både stimulera, uttrycka och dela känslor. Han ger också 
exempel på att musiken ger uttryck åt gruppens känslor - t.ex. familj, kollegor eller ett lands 
invånare – medan individens egna känslor lämnas utanför.  Keil menar att musiken kan ha en 
katharsisfunktion och George Devereux skriver att musiken kan fungera som en 
säkerhetsventil. I båda fallen handlar det om att musiken är en hjälp för att ge uttryck för 
oönskade känslor. Det är inte bara musikutövande eller musiklyssnande som kan fungera som 
verktyg för känslomässiga uttryck. Gotshalk visar på att också den skapande processen av 
musik eller annan konst i sig själv genererar tillfredställelse och ger utrymme för inneboende 
känslor att komma ut. Att som konstnär se tillbaka på sitt skapande kan också ge bekräftelse 
på utveckling och progression i sitt konstnärskap (Merriam 1964). 
 
The function of aesthetic enjoyment - musik som estetisk upplevelse. Om kopplingen mellan 
musik och estetik finns i kulturer utan skriftspråk är tveksamt. En problematik i 
sammanhanget är att det inte är helt givet vad estetik är och inte heller om estetik innebär 
olika saker i olika kulturer. Det kan ändå utifrån ett västerländskt perspektiv konstateras att 
musik och estetik har en mycket tydlig koppling i hela den västerländska kulturen såväl som i 
den arabiska, indiska, kinesiska, japanska, koreanska, indonesiska och säkert ännu fler 
(Merriam 1964). 
 
The function of entertainment – Musik som underhållning finns i alla kulturer. Musiken kan 
ha en underhållningsfunktion i kombination med att vara bärare av andra funktioner. Det finns 
också sammanhang när den endast har en underhållningsfunktion men dessa återfinns främst i 
västerländska kulturer (Merriam 1964). 
 
The function of communication - Det här är förmodligen den av musikens funktioner 
forskarvärlden vet och förstår minst om. Det står klart att musik kommunicerar men inte vad, 
hur och till vem. Musiken tycks inte vara ett universellt språk, utan formad av sin kulturella 
kontext. Om någon sjunger en sång kan den som är förtrogen med språket som sångaren 
använder förstå sångens innehåll. Ett musikstycke kan förmedla en viss känsla om lyssnaren 
är förtrogen med musikens idiom. ”Det faktum att alla folk använder musik kan betyda att den 
kommunicerar en specifik, begränsad insikt genom sin blotta existens [vår översättning]” (s. 
223) (Merriam 1964).  
 
The function of symbolic representation - I alla samhällen tycks konsten - däribland musik – 
fungera som en symbolisk representation för andra saker. Cassier skriver: ”konst kan 
definieras som symboliskt språk [vår översättning]” (Cassier i Merriam 1964 s. 229) och går i 
diskussion med flera andra tänkare. Cassier härleder tanken om att musik avbildar det vi i vår 
omvärld kan förnimma tillbaka till Aristoteles. Tanken om att musiken avbildar våra känslor 
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och passioner härleder han till Rosseau och Goethe. Själv säger Cassier att musiken är kan 
göra mer än att bara avbilda. Santayana ser musik endast som ett redskap för njutning, men 
Cassier menar att den också är mer än så. 
 
The function of physical response – Den omedelbara kopplingen mellan musik och våra 
fysiska reaktioner tycks vara överdriven. Hur våra kroppar reagerar på musik verkar vara 
kulturellt betingat. Ändå är det så att musik kan uppmuntra till fysiska reaktioner, t.ex. jakt, 
krigshandlingar eller dans. I det sistnämnda fallet är musikens dessutom många gånger en 
förutsättning för att kunna dansa (Merriam 1964). 

Musikens olika roller enligt Stålhammar 
Börje Stålhammar (2004) har skapat en egen modell som vi här kommer att återge delar av. 
Stålhammar har intervjuat 15-åringar både i Sverige och i England om bl.a. hur de själva ser 
på sin musikerfarenhet och sitt förhållande till musik. Han skriver om vilka funktioner musik 
kan ha i ungdomars liv och skiljer mellan musikens individrelaterade och grupprelaterade 
roller. Bland de individrelaterade rollerna nämns den eskapistiska, den essentiella och den 
existentiella. I musikens grupprelaterade roller nämns den stämningsskapande, den lierande 
och den distanserande rollen. Här nedan följer en presentation av de sex rollerna. 
 
Eskapistisk roll - när individen på olika sätt använder musik för att få distans till, eller fly 
bort1 från vardagen. Att tillägna sig musikens eskapistiska roll kan vara att spela eller lyssna 
på musik för att få en stunds avkoppling, något som för många ungdomar kan utgöra ett 
alternativ till vardagliga bestyr som t.ex. skolarbete. Musiken sprider lugn och skapar 
avspändhet, den erbjuder tillfällen då ”man kan drömma sig bort och låtsas att man är någon 
annanstans” (s. 112). Stålhammar använder sig av begreppet mimesis och säger att många 
ungdomar befinner sig i en mimesistillvaro när de lyssnar på musik. Mimesis är ett uttryck 
som är hämtat från det antika Grekland och innebär ett tillstånd med möjlighet att reflektera, 
fundera, få distans till och tolka verkligheten (Stålhammar 2004). 
 
Essentiell funktion - innebär att musiken spelar en grundläggande2 roll för individens inre liv. 
Med hjälp av musik kan ungdomar kanalisera och uttrycka sina känslor. Den bidrar till ett 
mentalt välbefinnande och kan antingen förstärka eller avleda olika känsloyttringar. ”En viss 
typ av musik används för vissa känslolägen medan en annan typ av musik används för andra” 
(Stålhammar 2004, s.117). 
 
Existentiell roll – när musiken för en person får ett livsavgörande värde, t.ex. då det handlar 
om sociala, terapeutiska eller känslomässiga aspekter. I Stålhammars undersökning framstår 
musikens livsavgörande värde som tydligast när frågan om hur livet skulle vara ”om musik 
vore förbjuden” (s.123) ställs. Stålhammar menar att för ungdomar är musik sammankopplat 
med självet och den egna identiteten. Stålhammar hänvisar till Even Ruud (1997) som menar 
att mötet med musik kan ge en känsla av att vi befinner oss i något stort och obestämbart. 
Ruud går vidare i sitt resonemang genom att han sammankopplar musik och identitet och 
menar att musiken kan utgöra en metafor för identiteten (Stålhammar 2004). 
 
Stämningsskapande roll - ”Musiken kan (…) liknas vid ett ’nav’ som övriga aktiviteter och 
sammanhang kretsar runt” (s. 128) och får därmed en socialt relaterad dimension. En 

                                                 
1Ordet eskapistisk är besläktat med engelskans escape som betyder just att komma undan eller rymma (Nordsteds 
engelska ord). 
2Ordet essentiell betyder väsentlig eller nödvändig (svenska akademins ordbok). 
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stämningsskapande roll har musiken när den används för att skapa en viss atmosfär eller utgör 
en kuliss i ett rum. Den kan skapa en mer avslappnad miljö där det är lättare för människor att 
umgås och prata med varandra (Stålhammar 2004). 
 
Lierande roll/distanserande roll – den lierande rollen kan ses när t.ex. musiksmak och 
tillhörande klädval skapar gemensamma värderingar i en grupp och bidrar till en vi-känsla. 
Det kan också handla om att gruppens medlemmar har samma musikaliska idoler och 
förebilder som de identifierar sig med. Musiken knyter människor samman och s.a.s. lierar 
människor med varandra. Vice versa kan musikens få en distanserande roll och bidra till en 
känsla av främlingskap eller distans mellan grupper eller individer därför att deras 
musiksmak, klädval eller idoler är olika (Stålhammar 2004). 

Jämförelse av Merriams funktioner och Stålhammars roller 
Vid en jämförelse mellan Merriams och Stålhammars studier kan vi konstatera att de båda 
forskarna studerar musik och musikaliska företeelser utifrån lite olika perspektiv. Merriam är 
antropolog och Stålhammar pedagog och de har olika forskningsobjekt. Merriam studerar hela 
folkgrupper medan Stålhammar undersöker en specifik ålderskategori nämligen ungdomar. 
Han studerar ungdomars musikvanor och frågar sig vilken betydelse musiken har för dem. 
 
I Merriams funktioner och Stålhammars roller framträder likheter mellan flera av 
funktionerna och rollerna. Den essentiella rollen och the function of emotional expression 
visar båda på hur musik kan vara ett verktyg för att uttrycka sina känslor. Att använda musik 
som avkoppling - som i fallet med den eskapistiska rollen – ligger nära the function of 
entertainment - musik som underhållning. Stålhammars lierande/distanserande roll har 
likheter med Merriam’s the function of communication. En grupp som med hjälp av musik 
vill visa att de inte är som alla andra använder musiken som ett kommunikationsmedel. Under 
musikens existentiella roll nämns att musiken kan används som en metafor för identiteten, en 
företeelse som också passar in under the function of symbolic representation. 
  
Stålhammar använder ordet roll istället för funktion men vi kommer i den övriga uppsatsen att 
använda ordet funktioner eftersom vi tycker att det tydligare visar på att musiken kan ha ett 
mervärde. 

Katharsis 
Att använda musiken i ett terapeutiskt syfte är något som redan Pytagoréerna i det antika 
Grekland sysslade med. De ansåg att musiken kan påverka och rena vårt känsloliv och 
Pythagoréerna såväl som Aristoteles använde musik för att komma tillrätta med oönskade 
själstillstånd. Processen kallade de Katharsis (Varkøy 1996, Benestad 1994). Aristoteles och 
Pythagoréernas metod skiljde sig dock avsevärt på en punkt. Pythagoréerna menade att man 
kunde reglera den själsliga obalansen med musik av motsatt karaktär till den oönskade 
känslan. Var man t.ex. alltför upphetsad eller stressad skulle känslan kompenseras med lugn 
musik. Aristoteles å sin sida hävdade att med musiken är det möjligt att förstärka det 
oönskade själstillståndet till dess att det gått över. ”Samtidigt som själen renades styrktes den 
genom denna upplevelse och blev fri, glad” (Benestad 1994 s.31).  
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Problemformulering och syfte 
Vi har valt att studera ungdomar som tar instrumentallektioner på kultur- eller musikskola och 
se närmare på vad de tycker att de får ut av sitt musicerande. Syftet med denna uppsats är: 
 
- att undersöka musikens olika funktioner för instrumentalspelande ungdomar som är elever i 
en musik- eller kulturskola. 
 
För att ta reda på detta har vi använt oss av följande frågeställningar: 
- På vilka sätt sysslar ungdomarna med musik? 
- Vad har de för inställning till musik i olika sammanhang? 
- Vilken betydelse upplever ungdomarna att musiken har för dem? 
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METOD 
I detta avsnitt redogörs för vad som är en kvalitativ studie. Det följs i tur och ordning av urval, 
val av metod, genomförande av studien och etiska överväganden.  
 
Uppsatsen är en kvalitativ studie vilket innebär att den bygger på verbala analyser. Avsikten 
är att nå en djupare kunskap om ett fåtal informanter. Metoden lämpar sig att använda när 
strävan är att tolka och förstå människors upplevelser (Patel & Davidsson 2003). 

Urval  
Uppsatsens fokus ligger i att förstå de funktioner som olika musikupplevelser kan ha för 
ungdomar som musicerar. Kriteriet i sökandet av informanter var att hitta dem med god 
musikalisk erfarenhet och ett utvecklat tekniskt kunnande på sitt instrument, då vi antog att 
dessa i högre utsträckning kunde reflektera över sitt eget musicerande. För att komma i 
kontakt med dessa informanter valde vi att vända oss till en kultur- och en musikskola. 
Ytterligare en anledning att vända sig till en kultur- och en musikskola var att få studera 
ungdomar som även spelar i olika ensembler för att på så vis få inblick i det sociala samspel 
som musicerande i grupp medför. Påpekas bör att vi kanske hade kommit i kontakt med 
informanter på annat sätt t.ex. genom att vända oss till ett studieförbund eller rent av att gå via 
grundskolan men i slutändan valdes dessa alternativ bort. Kulturskolan framstod som den 
mest framkomliga vägen. Därefter kontaktades lärare på ovan nämnda skolor och dessa 
hänvisade oss till de informanter som undersökningen handlar om.  
 
Urvalsprocessen har gått till så att uppsatsförfattarna har tagit kontakt med varsin lärare vid 
två olika kulturskolor och frågat efter elever i tonåren som är aktiva i sitt musicerande och har 
lätt för att prata. Hänsyn har också tagits till att få en jämn könsfördelning informanterna 
emellan. Informanterna har varit fyra till antalet.  

Datainsamlingsmetod och genomförande 
Som datainsamlingsmetod har enskilda intervjuer använts. Varje informant har intervjuats vid 
ett tillfälle i cirka 30 minuter och intervjun spelades in på minidisc. Varje informant fick 
frågan om hur tillvaron skulle vara om musiken inte fanns. I övrigt har graden av 
standardisering såväl som strukturering har varit låg. En låg grad av standardisering innebär 
stort spelrum för intervjuaren att forma frågornas formulering och ordning (Patel och 
Davidsson 2003). En låg grad av strukturering innebär att stort spelrum för intervjuaren ”att 
tolka frågorna fritt beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter” (Patel & 
Davidsson 2003 s.71).  
 
I intervjuerna har strävan varit att låta informanterna styra in samtalet på de områden som de 
tyckt varit särskilt viktiga för att på så vis få ta del av deras musikaliska särdrag. Det har 
gjorts genom att använda öppna frågor. Vid intervjutillfällena har en person lett intervjun 
medan den andre har fört anteckningar. Anteckningarna användes till att muntligt 
sammanfatta intervjun och låta informanten kontrollera att denne blivit rätt uppfattad. 
Uppsatsförfattarna har turats om att leda respektive föra anteckningar under intervjuerna. Mot 
slutet av intervjun gavs också utrymme för antecknaren att komma med kompletterande 
frågor, detta för att motverka att de olika intervjustilarna skulle ge alltför olika utfall. Efter att 
intervjuerna genomförts har de transkriberats. Utifrån varje transkription gjordes sedan en 
sammanfattning som fick ligga till grund för resultatpresentationen. I analysen har resultatet 
sorterats in i olika kategorier som utformats med inspiration från Stålhammars funktioner. 
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Etiska överväganden 
Innan en intervju genomförs måste vissa principer för god forskningsetik uppfyllas 
(Vetenskapsrådet 2003). Vid tidpunkten för intervjun var alla våra informanter utom en av 
över 15 år. För att få intervjua den fjärde informanten efterfrågades och inhämtades tillstånd 
från målsman. Vid första kontakten med informanterna som skedde över telefon fick de veta 
intervjuns huvudsakliga syfte och i vilket sammanhang den kommer att användas. När 
intervjuerna genomfördes fick informanterna veta att de när som helst hade möjlighet att 
avbryta intervjun. I uppsatsens resultatpresentation har informanternas namn fingerats för att 
ingen utomstående ska kunna identifiera dem.  
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RESULTATPRESENTATION 
Här följer ett sammandrag av de intervjuer som har genomförts. Vi har valt att presentera 
informanterna var för sig. 

Intervju med Caroline 
Caroline är 15 år och spelar fiol, piano, slagverk lite trumpet samt sjunger både i kör och tar 
lektioner för en sångpedagog. Hon försöker öva lika mycket på alla instrumenten men medger 
att det är lättare att komma igång med piano än fiol. Pianot står redan klart att spela på, fiolen 
däremot måste man packa upp ur en låda. Syftet med att spela ett instrument är enligt Caroline 
att ha roligt och att lära sig något på vägen. När hon inte spelar kan hon ändå gå och tänka på 
musiken. Caroline går gärna och nynnar/sjunger för sig själv och ibland får hon klagomål över 
att hon gör det på bildlektionerna i skolan.  
 
Caroline är med och spelar fiol i en orkester på musikskolan som övar en gång i veckan. Hon 
har inte spelat så länge då repetitionstiderna sammanfallit med en jiujitsuträning men sedan i 
höstas har hon börjat spela mer regelbundet i orkestern. Hon tycker om att spela med andra 
och träffa folk som hon kan prata med. Fördelarna med orkesterspel är den klang som uppstår 
när man är fler och att man slipper vara ensam. 
 
Caroline lyssnar på musik varje dag, ofta tillsammans med sin pappa medan han lagar mat. 
Han spelar ibland gamla vinylskivor för henne. När hon däremot är själv sitter hon mest 
framför datorn och hämtar musik från Youtube3, Itunes4 eller Spotify5. Hon tycker det är 
enklare och smidigare att få tag i musik på det viset eftersom det räcker med att ”trycka på en 
knapp”. Caroline berättar att hon endast har två CD-skivor hemma. Hon lyssnar gärna på 
musik medan hon gör andra saker som t.ex. att läsa läxor. Ibland lyssnar Caroline på musik 
tillsammans med kompisar. När vi frågar hur umgänget med kompisar skulle vara utan musik 
i bakgrunden svarar hon: 
 

Det funkar ju också… men det kan va ganska roligt ändå om man inte har någonting å göra. Man 
sitter mest och har tråkigt och sen kan man sätta på någonting [någon musik] och sen kommer man 
igång lite mer…. 

 
Om någon av hennes vänner spelar en låt som hon inte gillar så bryr hon sig inte särskilt 
mycket. Om hennes kompis frågar vad hon tycker om musiken kan hon säga något i stil med: 
”nja sådär - men om du tycker om den, så visst”. 
 
Caroline berättar följande om sitt musiklyssnande: 

 
Det är roligt om man vet att man tycker om en låt så mycket att man kan lyssna på den flera 
gånger… så lägger man in den på mobilen eller nånting. [Om man har] lite tråkigt någon gång och 
sitter och väntar på nånting [då kan man] sätta på den [låten] och så vet man att man tycker den är 
bra och inte att man tänker: ”ååh vilken dålig låt”, för då blir det ännu jobbigare att vänta. (…) Om 
man sitter i bilen på väg någonstans långt bort, kan man lyssna om och om igen utan att bli trött 
och om man pratar så kan man ändå prata samtidigt och lyssna på den [musiken] utan att det stör. 
[Som en] bakgrundsgrej tycker jag det är ganska kul att lyssna på… ja för det stör inte. 

 
När vi ber henne utveckla och förklara vad som gör en låt bra så har hon svårt att sätta ord på 
det men använder uttryck som att musiken ”går runt” eller ”om och om igen… det är som fem 

                                                 
3Webbaserad musiktjänst. 
4Webbaserad musiktjänst. 
5Webbaserad musiktjänst. 
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ackord som runt runt runt… och sen kan det vara i bakgrunden på allt.” 
  
Carolines föräldrar är båda musiklärare, de såg till att hon började spela fiol redan när hon var 
4 år. Idag uppmuntrar de henne att fortsätta spela och säger saker som ”det låter fint” även när 
Caroline tycker det låter illa eller känns motigt med spelandet. Caroline berättar att hon har 
perioder då det går dåligt och hon tror att utan uppmuntran från föräldrarna hade hon slutat 
med att spela fiol. Uppmuntran kan även komma från annat håll: I skolan får Caroline höra av 
kompisar att hon är duktig men då i situationer då hon sjunger och spelar piano. Hon brukar 
inte spela fiol för kompisarna och tror heller inte att det skulle bli så uppskattat. 
 
I skolan har Caroline inte så stor möjlighet att spela med andra bl.a. eftersom det inte finns så 
mycket instrument där. Däremot har hon jazzdans som ett tillval i skolan och det gör att hon 
varje vecka dansar. Caroline tycker att det lätt att komma in i ett sammanhang när hon dansar 
med andra, inleda samtal och få nya vänner. 

 
…om man bara kommer på nånting att säga… om man bara nämner någonting om det man gör… 
så är det ändå ganska lätt att bygga på [och] fråga ”Ja, vad gör du annars då?” 

 
Hon förklarar att det här gäller inte bara i dansen utan i nästan alla musiksituationer. 

Intervju med Per 
Per är 15 år och har växt upp med mycket musik runt omkring sig. Redan när han var liten var 
han med på babysång, gick på musiklekis och började spela piano när han var fem år. Idag 
spelar Per förutom piano både trombon, trummor och lite bas. 
 
Trombonen blev Per intresserad av när hans nuvarande lärare visade honom instrumentet på 
kulturskolans provapådag. Han har lektion en gång i veckan och är mycket nöjd med sin 
lärare. När vi frågar vad det är som gör läraren så bra berättar han att de tillsammans både 
spelar och pratar om spelandet och om hur han kan utveckla sitt trombonspel. Han har lektion 
en gång i veckan och spelar i storband. Det är särskilt storbandet och konserter som triggar 
honom att öva när han är hemma. 
 
Piano är det instrument Per har spelat längst och mest. Han började spela med Suzuki-
metoden6 redan när han var fem år. Hans föräldrar tyckte att han skulle börja med ett 
instrument och det blev piano eftersom det inte fanns några lediga platser på fiol. Idag säger 
han att det inte spelar så stor roll vilket instrument det blev. 
 

Mitt liv kanske hade varit annorlunda då men nu så här i efterhand så trivs jag med pianot. Det 
spelar inte så stor roll om jag egentligen kände för det först eller inte, för nu är jag bra på det och 
nu trivs jag med det. 

 
Piano har han spelat mest för sig själv eftersom det är ett självständigt instrument där det går 
bra att kompa sig själv. Om sin upplevelse av pianospelandet säger Per 
 

Jag gör någonting som jag har gjort väldigt länge och då känner jag mig hemma och trygg och kan 
liksom bli lugn. [Det blir] en del av vardagen, eller också [ett sätt] att komma ifrån vardagen.  

 

                                                 
6Gehörsbaserad undervisningsmetod som grundades av japanen Shinichi Suzuki. Metoden 
skapades ursprungligen för undervisning på violin men kom senare att överföras till en rad 
andra instrument (Nationalencyklopedin 1995). 
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Per resonerar vidare och konstaterar att det kanske inte är vardagen i allmänhet han vill 
komma ifrån, utan det är om det har hänt något jobbigt i vardagen som han sätter sig vid 
pianot för att bli lugn. 
 

… då har man ju hela sitt liv bakom sig där man haft den här rutinen och trivts med det. Om det då 
är något jobbigt så kommer man till den goda stämningen man haft förut i sitt liv och då är det 
lättare att hantera det. 

 
Per går på en skola med musikprofil där han sjunger i kör och spelar både bas och trummor. 
Han har också ett band där han är trummis. Han har ett trumset där hemma men det står 
nedpackat eftersom det inte får plats i lägenheten. Däremot sitter han ofta och trummar på 
sina knän.  
 
Om sitt musiklyssnade säger Per 

 
Jag är ingen mp3-nörd egentligen, så att jag lyssnar tjugofyra sju [tjugofyra timmar om dygnet sju 
dagar i veckan], de gör jag inte . 

 
Istället lyssnar han på musik när kompisar till honom vill visa en låt de tycker är bra. I 
samband med sina trombonlektioner får han ibland i uppgift att lyssna på inspelningar på 
youtube och då händer det att han också tittar på filmer som youtube hänvisar vidare till. Om 
någon kompis spelar musik för honom som han inte tycker om försöker han att förtränga den 
genom att tänka på något annat. Om det istället är bra musik så ger han den extra 
uppmärksamhet. Ofta är det hemma vid datorn på youtube som han lyssnar på musik och inte 
sällan kommer han på sig själv med att nynna med eller lägga någon stämma till musiken han 
hör.  
 
Per tycker om att musicera tillsammans med andra, därför att man deltar i ett större 
sammanhang, får vara med och påverka och har en del av kontrollen i skapandet. Han berättar 
om en folkmusikkurs han nyligen varit på, där de satt uppe och jammade och improviserade 
hela natten. När man improviserar kan det visserligen vara svårare att spela tillsammans med 
andra än när man spelar själv, men å andra sidan är det dubbelt så roligt. Per beskriver det 
som underbart och tyckte det kändes bättre och bättre ju längre de höll på eftersom de blev 
mer och mer samspelta. Han använde sig av en cajón7 och tyckte det kändes ”skönt” och 
”naturligt” att kunna kontrollera ljudet från instrumentet med sina händer. 
 
En del av Pers musikaliska tillvaro är att gå på konsert. Ibland går han på metalkonserter 
tillsammans med en kompis, men då är det inte i första hand för att lyssna på musiken utan för 
att få ”röja runt”. Per är också den som gärna står på scen. Han beskriver vilken kick det ger 
och att det gör att man spelar bättre än vanligt. 

 
Det kan bli en skönare stämning för att det är fler människor, människor som kollar på. Om man 
verkligen får publiken med sig så kan det bli så mycket skönare än om man bara sitter några 
stycken hemma. Det kan va skönt på sitt sätt men det blir en helt annan känsla om man har en 
publik som liksom hänger med på vad man gör och gillar det man gör. 

 
Per beskriver att gå på festivaler som underbart, både att träffa folk, lyssna på musik och 
dansa. Han säger att i ett sådant sammanhang blir musiken någonting att vara ”social 
omkring”, en anledning att träffas. Han finner också en glädje i att själv stå på scen och spela 

                                                 
7Slagverksinstrument likt en låda man sitter på och spelar med bara händerna. 
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för att på så vis ge andra inte bara en stunds musiklyssnande, utan också möjlighet att umgås 
med varandra. 

Intervju med Simon 
Simon är 18 år och spelar fiol, piano, gitarr och sjunger. Fiol är det instrument han har spelat 
längst men tycker ändå det är naturligare att spela piano. Han tror det beror på att det för 
honom är lättare att uttrycka sig på piano. Med fiolen är det annorlunda, där han på grund av 
speltekniska problem har svårt med uttrycket. Fiolen är också mer omständlig att ta fram 
eftersom den ligger nedpackad i en låda. Pianot däremot är mer lättillgängligt eftersom det 
redan står i vardagsrummet och det bara är att sätta sig ner och spela.  
 
Simon har alltid haft en stark dragning till musik och är mycket bestämd när det gäller 
framtiden. Han säger att han både vill och ska bli dirigent. När vi frågar varför, menar han att 
han gillar att bestämma och styra musiken och har alltid avundats de som står och ”viftar åt en 
orkester”. Själv har han spelat fiol i kulturskolans kammarorkester i flera år, men tröttnade. 
Efter en successiv nedtrappning har han till slut hoppat av. Han hänvisar till dåligt 
engagemang från orkestermedlemmar, fel repertoar och en allt för låg nivå. ”Jag har vuxit 
ifrån den”. 
 
Musiklyssning är en del av vardagen för Simon, han lyssnar medan han gör annat som t.ex. 
läxor. Musiken får han tag i via datorn, oftast genom att ladda ner låtar från Youtube, Spotify 
och Itunes, han menar att det är lättast att få tag i musiken den vägen. Förut lyssnade han 
mycket på Cd-skivor men nu för tiden har ”ljudtekniken blivit så bra i datorer att stereon 
börjar bli överflödig”. Dessutom tycker han det är enklare att lyssna på musik från datorn, 
man slipper t.ex. byta Cd-skiva. I datorn finns all musik väl sorterat på hårddisken och det är 
bara att ”öppna en mapp och så kan man lagra flera hundra filer”.  
 
Simon är för det mesta ensam när han lyssnar på musik. Ofta dras han till okänd och ny musik 
som han inte hört förut. Han beskriver det som ”att man vet inte riktigt vad man ska vänta sig” 
eller ”hur musiken kommer att påverka humöret.” Simon menar att musiken ”tvingar en in i 
musikerns eller skaparens känslogångar… man har inget val”. Han kan påverkas 
känslomässigt starkt av musik och tvekar inför att sätta ord på upplevelsen av sorglig musik 
som han berörs av men säger till sist: ”Det låter nästan fånigt men musiken går bara in i mig.” 
Simon återvänder gärna till de låtar han anser vara bra för att på så vis återskapa den känslan 
han fick när han hörde musiken för första gången. Han berättar att det är detaljerna i musiken 
som han lyssnar på och beskriver hur han kan ”se hur musiken rör sig” men har lite svårt att 
beskriva det mer detaljerat. När vi frågar om hur hans musikval hänger ihop med hur han mår 
svarar han: 

 
Är man glad och vill lyssna på glad musik … (…) Sen samtidigt, om man mår dåligt och sätter på 
nåt ledsamt så kan man ju känna ”nä jag vill bli gladare” då kan man ju lyssna på nånting för att 
muntra upp sig själv också. (…) Det behöver inte va ens humör som styr [valet av] musiken det 
kan ju va tvärt om också. 

 
Simon reagerar inte på musik som dålig i sig men om den däremot är dåligt framförd t.ex. om 
någon sjunger/spelar falskt kan han känna obehag, sätta sig ner och begrava huvudet i 
händerna. Simon tycker att musik för honom är en terapi och berättar: 

 
Man sätter sig [vid pianot] trött efter en stressig skoldag å så bara… ”Mm ett g-ackord” å så bara 
improvisera nån liten lätt melodi där uppe… å börja ackompanjera lite… …det kan ju va ett sätt att 
behandla också hur man känner. Känner man sig upprörd så kan man få avreagera sig lite… slå lite 
hårdare… mollackord å… dra en lång aggressiv kadens…  
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Han säger han spelar enbart för sin egen skull. På frågan om hur livet skulle vara utan musik 
svarar han att ”det är inget liv värt å leva, jag skulle väl slå på en vägg eller nåt för att 
avreagera mig.”  
 
Simon skriver egna låtar som han framför på gitarr. Texterna handlar ofta om hans kompisar 
och ibland framför han låtarna för sina vänner för att roa dem. Annars beskriver Simon sina 
vänner som ”omusikaliska” och om han lyssnar på musik tillsammans med dem är det i 
samband med någon förfest. Han får oftast inte bestämma musikvalet för då klagar alla. Han 
tror det beror på att han har så bred musiksmak men även att folk i allmänhet inte tycker det är 
”så kul att lyssna på Brahms på en förfest”. 
 
Vidare skriver Simon orkestermusik och kammarmusik med hjälp av musikprogrammet 
Finale. På kvällarna innan han ska sova ligger han i sängen och tänker på den musik han 
skapar: 
 

…man tänker så här instrumentaliskt: hur vill jag göra där… vill jag att det ska komma nåt 
långsammare där, sen ibland sliter man åt sig pappersblock… notpapper har jag [och] använder 
både som anteckning och så kan man kludda ner lite noter också.  

 
För Simon är det viktigt att komponera eget och han säger att han skulle ”bli galen” om han 
inte fick hålla på med det. Han får ingen specifik uppmuntran av sina föräldrar utan de tycker 
mer att det är viktigt att han sysslar med det han helst vill. 

Intervju med Anna 
Anna är 14 år, spelar trombon och piano. Hon går på en skola med musikprofil där hon 
sjunger i kör. Hon spelar gitarr och fiol också, men ”det är så lite så det räknas inte”. De flesta 
i hennes släkt sysslar med musikutövande så det kändes naturligt för Anna att också göra det.  
 
På kulturskolan får Anna lektioner i piano och trombon. Trombonspel är det hon ägnar sig 
mest åt. Anna beskriver sitt trombonspelande som ”lite annorlunda (…) man trycker inte, man 
drar och det är roligt för det är inte som alla andra instrument”. Tack vare draget har hon 
möjlighet att justera tonen om den skulle vara lite falsk. Hon lär sig mycket men säger att det 
inte är så roligt att man ska behöva lära sig, utan att det är mycket roligare när man väl kan. 
När Anna spelar hemma blir det båda inövade och nya stycken. 
 

Det beror på vad man är på för humör, om man vill spela nånting som man känner att ”ja men det 
här kan jag faktiskt, nu kan jag nånting ”eller om man har det tålamodet att man faktiskt kan ta tag 
i nånting och verkligen försöka lära sig, så att man verkligen kan ge det en chans utan att bli sur 
efter några gånger för att det inte funkar. 

 
Utöver trombonlektionerna är Anna med både i en brassensemble och ett storband på 
musikskolan. I brassensemblen spelar de lite enklare musik. Det tycker hon är skönt eftersom 
hon då inte behöver öva lika mycket på sina stämmor och i ensemblen behöver de inte 
uppehålla sig i samma passage alltför länge. Hon framhåller hur bra de trivs med varandra i 
ensemblen. Samtliga medlemmar känner varandra och de ”skojar och skrattar” tillsammans. 
Storbandet är ett lite nyare sammanhang för Anna, eftersom hon just börjat där. Hon hör till 
de yngre i bandet och konstaterar att hon nog är lite sämre än de andra på att spela, vilket gör 
att hon får lägga ner lite mer jobb på att sätta sina stämmor. Hon känner några av de andra 
musikerna men säger att det är framförallt för att det är roligt att spela som hon uppskattar 
storbandet. Det är också så hon beskriver hela sitt trombonspel och säger med eftertryck: 
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Jag tycker att det är roligt förstås, annars skulle jag väl inte hålla på. 
 

Att spela i en orkester kan medföra att man får åka iväg på resa tillsammans med de andra 
orkestermedlemmarna. Anna berättar om ett tillfälle då de åkte iväg för att vara med om 
workshop och konsert med duktiga musiker. Hon beskriver alltsammans som väldigt roligt, 
bussresan fram och tillbaka såväl som alla människor de träffade, att få träffa och lyssna på de 
skickliga musikerna såväl som umgänget och musicerandet med sina kompisar. 
 
Hon går på en skola med musikprofil där de har två musiklektioner och en körlektion varje 
vecka. Hon uppskattar att musiken inte är något hon behöver välja till, utan blir en naturlig de 
av skolan. Körsången är det hon uppskattar mest på skolan, eftersom det inte är något hon 
annars ägnar sig åt.  
 

det [körsång] är roligt om man sätter stämmorna i alla fall (skratt), så då är det roligt och så märker 
man ju då ganska tydligt om man har liksom utvecklats nåt eller så sen man började. För att om 
man håller stämmorna eller om man tappar bort sig då vet man vad man har blivit bättre på och så 
där. 

 
Hon berättar om en föreställning de ska göra och säger att hon ser fram emot den och 
beskriver det som terminens stora grej, ”… men det känns att det behövs mer tid fortfarande., 
vi är inte riktigt färdiga om man säger så”. 
 
När det gäller musiklyssnade är Anna något av en allätare. Hon säger att hon lyssnar på brass, 
jazz, klassisk, pop och rock och världsmusik, ”det mesta utom hårdrock”. Hon menar att den 
musiken inte förmedlar så mycket, utan att de mest skriker och ”skrika kan ju vem som helst”. 
Hör hon en dålig låt brukar hon hålla för öronen. När hon ska förklara vad som gör annan 
musik meningsfull dröjer svaret lite. Efter en stunds betänketid säger hon lite trevande att 
musiken är meningsfull om artisten har något att berätta, om musiken är fin eller om musiken 
kan göra att lyssnaren blir glad eller ledsen. 
 
Anna lyssnar på musik både för att koppla av och för att det är skönt. Ibland läser hon en bok 
under tiden, ibland dansar hon och ibland sitter hon bara still och lyssnar. Däremot tycker hon 
inte om att kombinera musik med läxläsning. I det sammanhanget blir musiken mest ett 
störande moment. Om Anna blir sur på någon lyssnar hon gärna på musik. Då stänger hon in 
sig på sitt rum och när hon ska beskriva vad musiken gör med henne säger hon 
 

Ja jag vet inte riktigt. Jag kanske tänker på annat och sen så får det som jag är sur på försvinna ut 
nån annanstans, så där så att ja … det kanske tar bort långsintheten lite grann. 

 
Vilken musik Anna lyssnar på varierar mycket och beror på vad hon tycker om just nu. Hon 
beskriver sig själv som en ”periodare” och gör jämförelsen med vilket te hon för tillfället 
tycker om. Att lyssna på inspelad musik är mest en ensamsyssla för Anna, men när det gäller 
konserter går hon gärna och lyssnar när kompisar spelar. Hon går också på konserter med 
professionella musiker och då är det oftast klassisk musik som spelas. För det mesta går hon 
ensam på de konserterna eftersom hon tror att de flesta av hennes kompisar skulle tycka att 
det vara alldeles för långtråkigt att sitta och lyssna på klassisk musik så länge. Om någon ändå 
skulle göra henne sällskap kommenterar hon: 
 

… men det är inte sådär att jag blir störd om någon kompis sitter bredvid. Jag kan ju lyssna i alla 
fall. 
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RESULTATANALYS 
 
För att uppnå vårt syfte med denna undersökning har vi utgått från tre frågeställningar: 
- På vilka sätt sysslar ungdomarna med musik? 
- Vad har de för inställning till musik i olika sammanhang? 
- Vilken betydelse upplever ungdomarna att musiken har för dem? 
 
I resultatanalanalysen har vi valt att tolka vårt resultat utifrån dessa tre frågeställningar. Den 
första frågeställningen besvaras genomgående i hela analysen, den andra frågeställningen 
besvaras under de två första rubrikerna Attityd och Tillgänglighet och den tredje och sista 
frågeställningen besvaras under de övriga rubrikerna, Musik för att må bra, Musik som 
stämningsskapare, Glädjen att behärska sitt instrument, Gemenskap och inflytande och 
Samspel. 

Attityd 
Informanterna gör i sitt lyssnande aktiva val. De värderar musiken som antingen bra eller 
dålig och i många fall kan de även motivera varför. Informanterna nämner olika saker som 
gör musiken bra. Caroline gillar när musiken kan smälta in i bakgrunden, den ska vara 
repetitiv och gärna ha en logisk ackordföljd. Simon söker motsatsen. Han gillar när det han 
kallar ny musik påverkar honom känslomässigt i en helt oförutsägbar riktning. Musiken tar 
honom med på en resa i det okända När Simon talar om att musiken ”tvingar en in i 
musikerns eller skaparens känslogångar” kan han rimligen inte veta exakt hur tonsättaren känt 
men hans uttalande visar på The function of communication (Merriam 1964) och att ett 
musikstycke kan förmedla en viss känsla om lyssnaren är förtrogen med musikens idiom. 
Annas uttalande om hårdrock och hennes åsikter om vad som gör musik meningsfull tycker vi 
är intressant. Hon tycks mena att musicerande en inövad färdighet och ska innehålla ett 
budskap, hårdrock däremot innehåller inget budskap och uttrycks på ett sätt som alla 
behärskar – nämligen att skrika. 
 
Våra informanter har fått berätta om hur de reagerar på den musik de gillar men även den 
musik som de inte gillar. Per är den som säger sig reagera minst. Han verkar mer eller mindre 
ignorera ”dålig” musik men är musiken bra ger han den däremot extra uppmärksamhet. 
Caroline berättar att hon tydligt visar vad hon tycker om musik. Hon tycker det är kul med bra 
låtar och samlar gärna på dem. Om hon i sällskap med andra får höra en dålig låt visar hon det 
samtidigt som hon har en överslätande diplomatisk attityd och låter sällskapet gå före 
musiksmaken. Mer tydliga är Annas och Simons sätt att reagera på musik som de inte gillar. 
Anna är mycket demonstrativ och säger att hon håller för öronen om hon hör en dålig låt. 
Simon verkar reagera fysiskt när han utsätts för dålig musik. Han känner illamående men 
Simon berättar att det inte är musiken i sig som han reagerar på utan snarare hur musiken 
framförs (t.ex. om någon sjunger eller spelar falskt). Musikernas roll i sammanhanget blir i 
hans fall viktig och avgör hur han upplever musik.  

Tillgänglighet 
Avgörande för musicerandet är om musiken är tillgänglig eller inte. Detta gäller inte bara 
spelandet utan även hur de lyssnar på musik. Många av våra informanter berättar att de 
lyssnar på musik via datorn och då använder sig av musiktjänster som Spotifiy, Itunes eller 
Youtube. Hur viktig tillgängligheten är för Caroline framträder när vi jämför hennes och 
hennes pappas sätt att lyssna på musik. Pappa använder sig av LP-spelare och tillhörande 
skivsamling, verktyg som Caroline uppfattar som omständiga att använda. När hon själv sitter 
och lyssnar blir det istället framför datorn där det räcker med ”att trycka på en knapp”. Via 
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internet har hon dessutom tillgång till en näst intill obegränsad mängd musik. Simon är inne 
på samma spår. Han menar att den stora fördelen med att lyssna över datorn är att all musik 
finns lagrad på hårddisken och det är bara att ”öppna en mapp och så kan man lagra flera 
hundra filer”. Vidare menar han att det går mycket snabbare i en dator eftersom man slipper 
stoppa in och byta Cd-skivor. 
 
När det handlar om vilket instrument som Caroline och Simon helst spelar tillgänglighet åter 
igen en avgörande roll. Både menar att det är enklare att sätta sig vid ett piano än att packa 
upp fiolen som ligger i en låda. Tillgänglighet kan även ses ur en teknisk aspekt: Vilket 
instrument är enklast att få ett välklingande ljud? Jämför man mellan instrumenten fiol och 
piano är svaret givet. Fiol är ett instrument vars tonbildning är betydligt svårare att bemästra 
och kanske är det förklaringen till varför Simon säger sig ha lättare att spela piano. Anna 
berättar att hon ägnar sig mer åt trombonspelandet än pianot. Det beror på att hon trivs bra 
med att spela både i storband och brassensemble och uppskattar samspelet med andra. 
Glädjen att spela tillsammans med andra är troligtvis förklaringen till varför hon prioriterar 
trombonen. 

Musik för att må bra 
En viktig del i musicerandet är den självterapeutiska eller essentiella funktionen (Stålhammar 
2004). Anna, Simon och Per använder musiken för att avleda negativa eller besvärande 
känslor. Den märks särskilt tydligt hos Simon som kan sätta sig ner med penna och notpapper 
eller framför pianot för att avreagera sig. När han besvarar frågan om hur livet skulle vara 
utan musik uttrycker han väldigt tydligt att musiken hjälper honom att avreagera sig. Musiken 
fungerar för Simon - på liknande sätt som Devereux (i Merriam 1964) beskriver det - som en 
säkerhetsventil och utan den kanske han skulle ta till våld. Även Per använder sig av 
pianospel för att bearbeta svårigheter. Om det har hänt något jobbigt använder han pianot för 
att bli lugn. Till skillnad från Simon tycks inte metoden vara att kanalisera sina oönskade 
känslor genom spelandet, istället  kommer lugnet av att han gjort spelandet till en rutin. Han 
har spelat många, många gånger när han mått bra. När han sedan varit med om något jobbigt 
och sätter sig vid sitt piano påminner han sig om det välmående han lärt sig att förknippa med 
pianospelet. 
 
Den självterapeutiska funktionen kan även uppnås genom lyssning som t.ex. då Anna berättar 
att hon brukar lyssna på musik när hon är sur. Vad musiken gör med henne är svårt att 
beskriva men någonting händer eftersom hon själv konstaterar att musiken befriar henne från 
negativa känslor. Det verkar inte ha någon större betydelse för Anna vilken typ av musik hon 
lyssnar på för att bli kvitt att hon är sur. Hon väljer det hon för tillfället tycker om.  
 
Det varierar vilken typ av musik Simon väljer för att bearbeta sina känslor. Är han ledsen kan 
han lyssna på glad musik. Det är motsvarande den princip som pythagoréerna benämner som 
katharsis, musiken fungerar som en motvikt till ett oönskat själstillstånd (Varkøy 1996; Keil i 
Merriam 1964). Aristoteles motsatta metod att förstärka en oönskad känsla för att komma 
tillrätta med den går också att hitta hos Simon. Ibland väljer han att lyssna på ledsen musik 
när han är nedstämd. Är han upprörd när han kommer hem från skolan kan han spela 
mollklingande aggressiv musik på pianot för att avreagera sig. 
 
Som vi redan nämnt är pianospelandet för Per en rutin som skänker honom trygghet. Det får 
inte bara funktionen av att bearbeta jobbiga händelser, utan också att bara ge en stunds paus 
eller vila. När Simon kommer hem efter en stressig skoldag blir pianot också för honom ett 
viktigt verktyg för avkoppling. Han spelar en liten lätt melodi i högt register på pianot. Det 
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ger intrycket av att musiken fungerar som motvikt till stressen, en bekymmerslös melodi i 
kontrast till en stresstyngd dag. 
 
Anna använder istället musiklyssnandet för att koppla av och för att hon tycker det är skönt 
och i det sammanhanget ligger den klassiska musiken nära till hands. Att använda musiken 
som ett redskap att fly bort ifrån vardagen, att få en stunds avkoppling och distans till sitt liv 
ryms inom kategorin musikens eskapistiska funktion (Stålhammar 2004). 

Musik som stämningsskapare 
Vi konstaterar att de ungdomar vi har intervjuat gillar musik som tillåter att de gör andra saker 
medan de lyssnar. Musiken kan ha en stämningsskapande funktion och finns då i bakgrunden 
som en ljudtapet eller som det nav sociala aktiviteter kretsar kring (Stålhammar 2004). 
Caroline berättar hur hon förhåller sig till musiken när hon har tråkigt eller väntar på något. 
Musiken underlättar och är avgörande för hur hon upplever väntandet. Om musiken hon 
lyssnar på upplevs som bra är det lättare att vänta men om upplevelsen av musiken är negativ 
blir väntan än mer betungande. 
 
Både Caroline och Per använder musik i gruppsammanhang som en sorts katalysator för att 
underlätta umgänge. Caroline och hennes kompisar har musik på i bakgrunden för att 
”komma igång lite”. Per menar också att musiken kan fungera på så vis men pratar ännu 
hellre om sina konsert- och festivalupplevelser. Vi tänker oss att i sådana sammanhang är 
musiken en bland många faktorer som bidrar till att etablera en speciell stämning. 
 
Alla informanter uttrycker var och en på sitt sätt att de känner starkt för olika typer av 
musikalisk aktivitet. Simon säger apropå musiklyssnande att musiken ”bara går in i mig” och 
att han blir tvingad in i musikerns/skaparens känslogångar. Både Caroline och Per fascineras 
över det som kan skapas när flera spelar tillsammans. Per upplever riktigt bra samspel som 
”underbart” och Caroline verkar uppskatta den klang som uppstår i orkesterspelet. Anna 
uppskattar mycket att spela både själv och tillsammans med andra och skulle inte hålla på att 
spela trombon om hon inte tyckte det var roligt. Hon visar också tydligt att det är musiken 
som är i centrum när hon går och lyssnar på konserter med klassisk musik. 

Glädjen i att behärska sitt instrument  
Samtliga informanter uppfattar musicerande som en färdighet man kan öva upp och behärska 
mer eller mindre väl. Att ha kommit vidare i processen, att hantera ett instrument och få det 
att göra som man vill är både för Caroline, Per och Anna förknippat med glädje och 
tillfredsställelse. Här är våra informanter helt i linje med Gotshalk (i Merriam 1964) som 
menar att den skapande processen av musik eller annan konst i sig själv genererar 
tillfredställelse. Vi tror många ser en tjusning i att få vara den som har en färdighet som ingen 
annan har. Det är med viss stolthet i rösten som Anna förklarar att trombonen inte är som 
andra instrument, ”man trycker inte, man drar och det är roligt”. När Stålhammar (2004) 
beskriver musikens distanserande funktion gör han det utifrån ett grupperspektiv, ’vi är inte 
som ni’. När Anna beskriver trombonens särdrag tycker vi oss istället se en attityd som mera 
liknar ’jag är inte som alla andra’. Det handlar inte bara att sticka ut från den grupp som inte 
spelar något instrument, utan också att markera sin särart gentemot dem som spelar andra 
instrument. Anna berättar att hon trivs väl i storband och brassensemble där vi får anta att det 
finns fler trombonister, så kanske det snarare handlar om att ’vi trombonister är inte som alla 
andra’. Oavsett individ- eller grupporientering är det frågan om att musiken i det här fallet har 
en distanserande funktion. Ibland leder instrumentalspelande till en känsla av utanförskap 
men i många fall är det ett sätt att markera sin särart vilket ofta öppnar upp för helt nya 
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möjligheter, möjligheter att musicera med andra, komma in i nya gemenskaper att få göra 
resor, delta på festivaler mm. Här får musiken en lierande funktion (Stålhammar 2004).  
 
Vi ser att Anna och Per är fascinerade av att kunna kontrollera klangen från sina instrument. 
Per berättar om hur han med sina händer kan kontrollera ljudet från en cajón och Anna hur 
hon tack vare draget noggrant kan justera tonhöjden. Simon lyfter istället fram den frustration 
han känner över att han inte kan uttrycka sig som han vill på sin fiol. På pianot däremot tycker 
han att det är mycket lättare att uttrycka sig och känner därför en större glädje i det. 
 
Anna tycker körsång är roligt när hon sätter stämmorna och trombonspelet uppskattar hon när 
det går bra att spela. Däremot verkar hon inte särskilt förtjust i själva processen att lära sig. 
Hon tycker inte att man ska fastna för länge i att öva samma passage i orkestern. Övningen 
blir för Anna i ett avseende bara ett strävsamt arbete på väg mot målet att behärska sitt 
instrument. Ur en annan synvinkel är övningen något positiv eftersom den kan bidra till 
gemenskap med andra medmusikanter. 

Gemenskap och inflytande 
Samtliga informanter spelar i orkester och har lite blandade erfarenheter av det. För Caroline 
blir det en mötesplats där hon träffar sina kompisar och slipper att vara ensam. Det 
gemensamma musicerandet ger henne möjlighet att ta nya kontakter. Orkestermedlemmarna 
har i och med sitt spelande en gemensam erfarenhet att dela och Caroline ser det som en god 
hjälp till att inleda konversationer, de har nämligen något gemensamt att prata om. Musiken 
tycks här ha både en lierande och stämningsskapande funktion (Stålhammar 2004). 
Annorlunda uttryckt så skapar musiken både en vikänsla och underlättar umgänge. 
 
Simons nuvarande situation skiljer sig drastiskt från Carolines när det gäller musik och 
umgänge. Det verkar inte vara genom musiken som han lärt känna sina nuvarande vänner och 
han beskriver dem som omusikaliska. De har inte heller den breda musiksmak som Simon 
säger sig ha. Varken någon sorts kammarmusik eller musik signerad Brahms går hem hos 
någon i hans bekantskapskrets. Utifrån detta drar vi slutsatsen att musik för Simon inte är ett 
verktyg för gemenskap i lika hög utsträckning som för Caroline. Musiken tycks istället ha en 
distanserande funktion snarare än en lierande (Stålhammar 2004), en hjälp att sticka ut och 
vara lite annorlunda. Undantaget i sammanhanget är de trubadurvisor han skriver om sina 
vänner, det verkar vara på ett plan där han känner att han kan möta dem.  
 
Per tycks uppskatta möjligheten till inflytande i samband med musicerande i grupp. Han 
nämner improvisation som ett sammanhang där han har särskilt stor möjlighet till att påverka. 
Vi uppfattar det som att Per inte är ute efter att bestämma över andra utan istället att vara en 
röst som kan bidra till helheten. Simon kände sig uttråkad i sin stråkorkester och längtar efter 
att bli dirigent. Så som vi känner orkestrar som leds av en dirigent är det ofta denne som på 
egen hand bestämmer i vilken musikalisk riktning ensemblen ska sträva. Skillnaderna mellan 
orkesterspel och improvisationsspel är stora. I orkestern är tonmaterialet givet och det är 
dirigenten som till stor del avgör hur det ska tolkas. I improvisationsgruppen saknas ofta en 
formell ledare och möjligheten att själv välja vilka toner som spelas är mer eller mindre fri. 
Kanske var bristen på inflytande över ensemblens verksamhet en bidragande orsak till att 
Simon till slut hoppade av.  
 
För Per är festivaler och konserter inte bara ett tillfälle att lyssna på musik, utan framförallt ett 
sätt att umgås. När han går på hårdrockskonserter med sin kompis är det att dansa och "röja 
runt" som är den stora behållningen snarare än musiklyssnandet i sig. Per är väl medveten om 
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musikens förmåga att skapa gemenskap. Troligtvis är det den egna upplevelsen av den goda 
gemenskap som kan uppstå på konserter och festivaler som får honom att vilja ge den vidare 
till andra genom att själv stå på scen och spela. Pers syn på konserter står i kontrast till vilken 
roll konserterna spelar för Anna. Hon går i första hand för att i lugn och ro lyssna på musiken. 
Hon verkar mena att om en kompis skulle följa med henne skulle det i och för sig inte 
medföra något problem men knappast tillföra konsertupplevelsen något. 
 
Anna spelar med i både brassensemble och storband och orkestrarna fyller delvis olika 
funktioner. I brassensemblen har hon varit med länge och känner de andra 
orkestermedlemmarna väl. Tillsammans med att de spelar en enklare repertoar ser vi det som 
en rimlig förklaring till varför det sociala umgänget blir den centrala delen av behållningen. I 
storbandet är det omvänt. Repertoaren är svårare och hon känner inte lika många av de andra 
orkestermedlemmarna. Själva spelandet blir här det som utmanar och är roligast. 

Samspel 
Som vi tidigare nämnt är eller har samtliga informanter varit med i någon ensemble. Simon 
har varit med i kulturskolans stråkorkester i flera år, men säger att han tröttnat eftersom 
orkestern är under hans nivå. Caroline spelar också i stråkorkester, men har inte spelat alls 
lika länge. Anna beskriver spelandet i storband som en utmaning och på liknande sätt 
beskriver Per att improvisation i grupp kan vara svårt, men tycker ändå det är roligare än att 
försöka på egen hand. Caroline ser flera fördelar med orkesterspelet. Hon tycker om att spela 
tillsammans med andra och uppskattar den klang man skapar tillsammans, att det går att 
åstadkomma så mycket mer än när hon spelar för sig själv. Kanske är det också därför som 
Per föredrar improvisation i grupp. En ensemblemedlem kan själv inte åstadkomma så 
mycket, men tillsammans kan man skapa något större. Per fördjupar resonemanget och pekar 
på samspelets betydelse. När man hittar varandra i gruppen trivs han som allra bäst. 
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DISKUSSION 
Syftet med denna studie har varit att undersöka musikens olika funktioner för 
instrumentalspelande ungdomar. Vi har sett att betoningen ligger på delvis olika saker för de 
fyra informanterna. Det handlar om att använda musik för att må bra, musik som 
stämningsskapare eller komplement, glädjen i att behärska instrument och röst, gemenskap 
och inflytande samt samspel. I diskussionsavsnittet kommer vi huvudsakligen att jämföra våra 
resultat med Stålhammars (2004) teori om musikens olika funktioner. Diskussionen 
genomförs utifrån två frågeställningar: Hur påverkas ungdomars musikaliska tillvaro av 
musikens funktion? och Vad har tillgängligheten för betydelse för vilka funktioner musiken 
får för ungdomar? 
  
Bland de individrelaterade funktionerna i vårt resultat är den essentiella funktionen den mest 
framträdande. Informanterna uttrycker var och en på sitt sätt hur stor betydelse musiken har 
för deras känsloliv och hur de med dess hjälp bearbetar sina känslor. De informanter vi 
intervjuat verkar ha insett hur musiken kan hjälpa dem att hantera sina känslor, är det då 
rimligt att de anpassar sin musikaliska vardag efter vilken funktion de vill att musiken ska 
fylla? Man skulle kunna säga att musiken i detta sammanhang blir ett verktyg och det är 
ungdomarna själva som bestämmer vilken funktion de vill att musiken för tillfället ska ha. 
Devereux (i Merriam 1964) menar att musiken finns därför att den kan fylla behov som inte 
kan tillgodoses på några andra sätt. Utifrån den tanken kanske det till och med är så att 
musiken är det enda sättet för våra informanter att handskas med en del av de känslor de bär 
på. 
 
Vi ser att den eskapistiska funktionen som musik kan medföra förekommer i informanternas 
berättelser. De berättar att musiken hjälper dem att för en stund komma bort ifrån svårigheter 
och motgångar. Kanske erbjuder musiken en tillvaro där det är möjligt att bearbeta problem 
och komma fram till lösningar utan att på ett medvetet plan konfronteras med problemet i sig? 
De har med musikens hjälp möjlighet att gå in i en mimesistillvaro (Stålhammar 2004). Om 
det här är en användbar metod till problemlösning – då kan ungdomar i de fall de står inför ett 
problem vända sig till de musikaliska sammanhang där musikens eskapistiska funktion är 
framträdande. 
 
Den existentiella funktionen framträder betydligt mer sällan. Det är i den här studien 
egentligen enbart förknippad med frågan om hur livet skulle se ut ifall musik inte fanns, en 
frågeställning som liknar Stålhammar (2004) ställde då han i sin undersökning undrade hur 
livet skulle vara om musik vore förbjudet. När vi frågade våra informanter uttryckte de en viss 
förvåning men även en förtjusning över att få fundera på just detta. Kanske är musiken en så 
naturlig del av tillvaron för dem att de aldrig snuddat vid tanken tidigare att det inte skulle 
finnas någon musik.  
 
I vår undersökning har vi konstaterat att musiken är ett redskap för ungdomar att umgås med 
varandra. Vi tror att umgänge är viktigt för människor i alla åldrar och därför tror vi att de 
grupprelaterade funktionerna blir särskilt betydelsefulla. I t.ex. en improvisationsgrupp får 
ungdomar möjlighet att ”testa” sina musikaliska idéer mot varandra. Vi ser också att den 
formen av gemenskap genererar mycket humor och glädje – värden som även de 
individrelaterade funktionerna av musiken kan erbjuda. Orkesterspel är ett annat exempel i 
studien på ett sammanhang där musikens lierande funktion kan vara stark. Vi föreställer oss 
att det på vissa platser finns en stark orkestertradition där många ungdomar får uppleva hur 
det känns att spela i orkester. Där det finns en stark orkestertradition kan den lierande 
funktionen få en framskjuten plats. 
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Vi har i undersökningen sett några exempel på att ungdomars musikaliska vardag påverkas av 
att musiken har en distanserande funktion. I vissa fall väljer ungdomarna ett instrument eller 
en musikstil som de uppfattar som lite originell för att på så vis markera sin egen särart. Det 
får oss att uppfatta det som att den distanserande funktionen snarare verkar på ett individplan 
än ett grupplan.  
 
Vad har tillgänglighet för betydelse för vilka funktioner musiken får för ungdomar? För att 
det överhuvudtaget ska vara möjligt att musicera måste det finnas instrument att tillgå, så visst 
är tillgängligheten viktig. Här är inte bilden entydig men vi ser i många fall att våra 
informanter hellre övar på de instrument och hellre lyssnar på den musik som är tillgänglig än 
de instrument och den musik som de på ett annat sätt måste plocka fram. Ett instrument som i 
vår studie framstår som särskilt tillgängligt är piano. Många av informanterna säger att just 
det musicerandet fyller funktioner som enligt Stålhammar (2004) benämns som 
individrelaterade. Alltså kan vi se ett visst samband mellan tillgänglighet och 
individrelaterade funktioner. 
 
Vi tror att tillgänglighet har större betydelse i sammanhang där musiken har en 
individrelaterad roll, d.v.s. när våra informanter spelar för sig själva. När musiken har en 
grupprelaterad funktion t.ex. musicerande i ensembler eller i sällskap där ungdomar umgås 
med musik i bakgrunden verkar det lättare att bortse ifrån vad som är mest lättillgängligt, 
individen får göra vissa uppoffringar för gruppen och för att det gemensamma syftet ska 
uppnås. 
 
Musikens tekniska utveckling har möjliggjort att ha med sig musik överallt (Hargreaves & 
North 1999). Caroline använder sin mobiltelefon för att spela upp musik för att på så vis inte 
ha alltför långtråkigt medan hon väntar på något. Musiken har i det här sammanhanget en 
eskapistisk funktion. Hade det inte varit för den tekniska utvecklingen skulle musiken inte 
kunnat användas på detta sätt i alls lika stor utsträckning som den gör idag. Samtidigt finns 
det tillgång till musik genom att t.ex. vissla, tralla, trumma, sjunga, spela på något litet 
fickinstrument eller tänka på musik. Flera av våra informanter använder sig av musiken även 
på detta sätt. Frågan är om de hade gjort det i ännu högre utsträckning om de inte haft tillgång 
till portabla ljudspelare. Det finns nämligen en tydlig skillnad mellan att spela upp musik från 
en portabel ljudspelare och att gå runt och vissla. Med den förstnämnda lyssnas det på musik, 
medan t.ex. visslandet istället är ett sätt att utöva musik. Det tycks dock inte finnas så stora 
skillnader angående vilken funktion de båda aktiviteterna har för våra informanter. Visslande 
såväl som musiklyssnande via mobil kan vara ett sätt att fördriva tiden. 

Kommentarer till resultatet 
Gemensamt för alla ungdomar är att de spelar fler än ett instrument, ett kriterium som vi inte 
ställde när vi började leta informanter. Vi kalkylerade med risken att våra informanter skulle 
vara fåordiga och ogärna prata om sina musikaktiviteter. Det visade sig att ungdomarna var 
mycket ivriga och gärna berättade. Vi fick ett betydligt större och mer mångfacetterat resultat 
än vi från början räknade med vilket vi tycker gett en mer komplett bild av hur ungdomars 
musikaliska vardag ser ut. Naturligtvis kunde vi ha begränsat oss till att enbart titta på 
musikspelande eller musiklyssnande men vi tycker oss se att det ena går in i det andra. Istället 
har vi lyft fram fyra ungdomar som exempel på vilken funktion musiken kan ha. Utifrån dessa 
exempel hoppas vi sedan att du som läsare ska kunna känna igen dig själv och andra i din 
omgivning och inspireras till att för dig själv och andra ta till vara på det som finns i och 
omkring musiken.  
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Vidare forskning 
Utifrån denna studie om musikens funktioner är en möjlig fortsättning att jämföra de 
funktioner musiken har med de mål som står uttryckta i skolans läroplaner. Hur kan musik 
användas för att uppnå de mål skolan har satt upp för sin verksamhet? Ytterligare ett förslag 
till fortsatt forskning är att sätta det i ett större sammanhang där diskussionen gäller om 
musiken är ett mål eller medel och huruvida dessa båda ståndpunkter är förenliga.  
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BILAGOR 
 
Intervju 
Personuppgifter 
Namn 
Ålder 
Kön 
 
Kartläggning av den musikaliska tillvaron men även upplevelser….. 
Instrumentalspel 
 
Berätta om på vilka sätt du sysslar med musik. 
Vad spelar du för instrument/sjunger/dansar du? 
 
 - Fler instrument?   Kan du beskriva… 
 - Vilken musikstil? 
 - Hur ofta? 
 - När spelar du? 
 (- Hur länge har du spelat?) 
 - Var spelar du? 
 
 
Musicerar du tillsammans med andra? Hur känns det… 
 - Vilken typ av musik?   
 - Hur ofta? 
 - Vilken typ ensemble? 
 (- Hur har ensemblen skapats?) 
 - När spelar ni? 
 - Var spelar ni? 
 
Musiklyssnande 
 
Lyssnar du på musik? 
 
Om ja: 
När du lyssnar på musik … 
 - Vilken musikstil?  
 - På vilket sätt (MP3, youtube, stereo, radio etc.)? 
 - Hur ofta? 
 - När lyssnar du? 
 - Hur länge har du lyssnat? 
 - Var lyssnar du? 
 
 
Lyssnar du tillsammans med andra? 
 - Vilken typ av musik?  Kan du ge några exempel? 
 - Hur ofta? 
 - Vilken typ sammanhang? 
 (- Hur har sammanhanget skapats?) 
 - När lyssnar ni? 

Informationskravet 
Samtyckeskravet 
Konfidentialitetskravet 
Nyttjandekravet 
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 - Var lyssnar ni? 
 
Att göra musik 
 
Gör du egen musik? 
 
Om ja: 
 
På vilket sätt? 
 - Fler sätt? 
 - Vilken musikstil? 
 - Hur ofta? 
 - När gör du musik? 
 - Hur länge har du gjort musik? 
 - Var gör du musik? 
 
Gör du musik tillsammans med andra? 
 - Vilken typ av musik? 
 - Hur ofta? 
 - Vilken typ av grupp? 
 (- Hur har gruppen skapats?) 
 - När gör ni musik? 
 - Var gör ni musik? 
 
Upplevelser och olika rum 
 
Hur skulle det vara om musiken inte fanns? Skulle du sakna något särskilt? 
Eskapistisk funktion 
Existentiell funktion 
Lierande distanserande funktion 
 
Frågor till att förtydliga upplevelsen 
Kan du beskriva hur det känns? 
Kan du ge några exempel? 
Hur menar du då? 
Finns tillfällen då du känner dig xxxxx? 
 
Depå: 
Finns det stunder då du blir ledsen/arg av att spela. När blir det så? Vad gör du då? Hur känns 
det när du har övat/spelat färdigt?  
 
Funderar du på musiken efteråt?  
 
Hur känns det att spela på lektion?  
 -Vad beror det på?  
 
Att spela ett instrument får det dig att känna dig….. viktigt eller är det som vilken annan 
hobby som t.ex. att spela fotboll, träna på gym träna kampsport. 
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