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SAMMANFATTNING 
 
Författare: Minda Birgestam & Rebecka Källner 
 
Titel: ”Det är därför man är med i orkestern, för fikat. Fikat är helt galet gott” – faktorer som 
påverkar ungdomar att delta i gruppmusicerande 
 
Title in english: ”That’s why you’re in the orchestra, because of the ’fika’. It’s so good” – 
factors that influence young people to participatie in group music-making 
 
 
Fritid beskrivs av ungdomar som något som skapar mening i tillvaron. Musiken är en stor del 
av denna fritid. Många ungdomar lyssnar på musik, och en del lägger fritiden på att själva 
musicera. Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur ungdomar talar om vilka faktorer 
som påverkar deras deltagande i en musicerande grupp. För att få fram ett resultat valde vi att 
göra gruppintervjuer med ungdomar ur en kör, en orkester samt ett storband. I varje 
gruppintervju deltog mellan två och fyra ungdomar, samtliga i gymnasieålder. I dessa 
gruppintervjuer fick vi fram flera olika faktorer som motiverar ungdomarna att hålla på med 
gruppmusicerande. Trots gruppernas olikheter har de största faktorerna som framkommit som 
viktiga varit aktuella i samtliga tre grupper. Dessa kan enkelt sammanfattas i tre kategorier; 
det sociala, den musikaliska upplevelsen, samt personlig utveckling. Inom det sociala ingår 
faktorer som att träffa vänner, att skapa nya vänskapsrelationer samt att vara en del av en 
gemenskap. Under den musikaliska upplevelsen ingår faktorer som att skapa musik 
tillsammans med andra, att vara en del av en musikalisk helhet samt att uppleva starka 
musikaliska ögonblick. Under den tredje kategorin, personlig utveckling, ingår faktorer som 
att bli bättre på sitt eget instrument, att växa som människa, samt att lära sig om musikteori, 
bland annat notläsning, tempo, nyanser och gehör. 
  
Ämnesord: ungdomar, gruppmusicerande, kör, storband, orkester



	  

FÖRORD 
Tack till alla som hjälpt oss på olika vis, medvetet som omedvetet. Ni som trott att ni har stört 
oss i vårt arbete har kommit med värdefull inspiration och vi har uppskattat de små 
mikropauser ni gett oss. Vi vill också tacka vår handledare Johan Söderman och övriga lärare 
inom kursen för god hjälp, svar på frågor samt konkreta tips. Sist men inte minst vill vi tacka 
våra informanter som ställde upp på intervju och gav oss värdefull information. 
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INLEDNING  
 
Musik idag är en stor del av vår vardag. Musiken finns runt om oss hela tiden, i affären, på 
kaféet, på träningen, i hörlurarna (eller kanske i någon annans hörlurar på bussen...). Musiken 
har blivit något självklart, något vi ofta tar för givet. Vad vore till exempel en film utan 
musik? Eller träningspasset? Musiken finns där vare sig vi själva har valt att lyssna, eller om 
någon annan väljer åt oss. Musiken i sig kan påverka oss på olika sätt. Till exempel talar Lars 
Lilliestam (2009) bland annat om att musik kan ha “peppande” inverkan på soldater i krig, att 
olika sorters musik påverkar hur vi kör bil, att musik kan hjälpa oss att må bra. 
  
Musiken kan föra oss människor samman. En gammal historia berättar om en julnatt under 
första världskriget då de tyska soldaterna började sjunga på Stilla natt i sin skyttegrav. Så 
småningom stämde även engelsmännen in i sången från sin skyttegrav, och det hela slutade 
med att de tillsammans firade jul genom att dela på de knappa resurser som fanns. Om det 
ligger någon sanning i denna historia vet vi inte, men vi vill gärna tänka att det är sant. 
  
Att musicera tillsammans med andra är något som vi båda uppskattar. Kör och orkester har 
varit betydelsefulla aktiviteter under vår uppväxt och vi har där upplevt glädjen i musiken. 
Musicerande i grupp är något som berikat våra liv och något vi brinner för, därför önskar 
vi att alla ska få uppleva detta. I våra funderingar inför denna uppsats insåg vi därför att vi 
ville skriva om ungdomars musicerande i grupp. 
  
Våra erfarenheter är att det blir svårare och svårare att få ungdomar att delta kontinuerligt i en 
musicerande grupp. Ida Samuelsson (2009) har en uppfattning om varför det kan vara svårt att 
få ungdomar att fortsätta engagera sig i orkestrar. Det kan handla om att det erbjuds för 
många aktiviteter nuförtiden och samhället är mer stressat idag. Detta gör att det inte finns 
lika mycket tid för fritidsaktiviteter och det kan därför vara svårt att vara uppbokad på en 
aktivitet som återkommer varje vecka (Samuelsson 2009). 
 
 
Sammantaget leder detta oss fram till frågor kring hur det kommer sig att de ungdomar som 
faktiskt engagerar sig fortsätter att göra det vecka efter vecka.	  
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BAKGRUND 

Ungdomars fritidsaktiviteter  
För att kunna tala om fritidsaktiviteter måste vi först veta vad fritid är. Fritid är enligt 
Statistiska centralbyrån (2004) den tid som blir över när de vardagliga sysslorna är gjorda 
samt tid som blir betydelsefull för personen på ett eller annat sätt. Fritid är den del av den fria 
tiden som fylls med något som ger tillfredsställelse, glädje och självförverkligande. Den är 
inget som går att ta på, utan något som skapas inuti människan. Den fria tiden däremot, 
handlar om en begränsad tidsperiod. 
  
Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som med jämna mellanrum undersöker ungas 
fritidsvanor. I deras undersökning Arenor för alla, som utkom 2005, framkommer flera 
aspekter av fritidsaktiviteter, bland annat att fritidsaktiviteter förändras. Där talas om den 
senmoderna tid vi befinner oss i, som innebär att samhället förändras i en allt snabbare takt. 
En orsak till att samhället förändras så fort är kommunikation och massmedier. Tack vare 
goda kommunikationsmöjligheter är vi inte längre lika beroende av tid och rum för att 
kommunicera världen över, världen har på ett sätt blivit mindre. Detta gör också att utbudet 
av aktiviteter förändras. Vissa aktiviteter tillkommer och andra upphör, vissa aktiviteter 
ändrar form och anpassas till det rådande samhället (Ungdomsstyrelsen 2005). 
  
Av ungdomarna i Ungdomsstyrelsens undersökning anser 80 procent att fritiden skapar 
mening. Enligt studien har ungdomars syn på fritidens värde ökat mellan åren 1997 och 2002. 
Fritiden fyller flera olika funktioner, där umgänget med sina vänner anses som en av de 
viktigaste. Annat som nämns som viktigt är att fritiden fylls med roligt innehåll och många 
anser att det är betydelsefullt att få lära sig nya saker (Ungdomsstyrelsen 2005). Aristoteles 
menade att fritiden endast handlade om att människor skulle få en lyckoupplevelse, men 
fritiden har ett värde även för samhället i stort. Fritid innebär för många en chans till 
rekreation, vilket skapar ork att arbeta, och underlättar även för fortsatt lärande och 
befrämjande av sociala gemenskaper (Statistiska centralbyrån 2004). 
  
Idag finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter att välja mellan och detta utbud verkar också 
öka. Enligt Ungdomsstyrelsen är idrotten den största fritidsaktiviteten. Denna aktivitet är 
populär bland såväl pojkar som flickor, och nya sporter och stilar tillkommer hela tiden. 
Fritidsaktiviteten begränsas inte till att bara vara en aktivitet, utan påverkar ofta även klädstil 
och musiksmak. Även inom musiken förändras utbudet och nya genrer blir populära. 
Musiklyssnandet är viktigt för många ungdomar, men också att själv musicera 
(Ungdomsstyrelsen 2005). Ungdomsstyrelsen har även gjort en undersökning om ungas 
kulturutövande på fritiden, den utkom 2011. I denna framkommer att 68 procent av ungdomar 
i åldern mellan 13 och 25 år ägnar sig åt åtminstone någon av kulturformerna musik, dans, 
bild, skrivande eller teater. Av dessa är det ungefär en tredjedel som ägnar sig åt musicerande. 
  

Att musicera är en social verksamhet och för många en viktig fritidssyssla och hobby. Musiklivet 
bärs till stor del upp av ensembler av hängivna amatörer. Det är i kören, bandet, spelmanslaget 
eller orkestern man har sina kompisar. Musiken innebär ett tillfälle att komma hemifrån, att fika 
och prata, att resa, att uppleva saker tillsammans med andra. Det sociala livet i en kör kan för 
medlemmen vara minst lika viktigt som musiken (Lilliestam 2009, s 79). 

  
När Ungdomsstyrelsen frågade ungdomar om varför de deltar i en specifik fritidsaktivitet blev 
de vanligaste svaren att det är kul, att kompisarna håller på, det är ett bra sätt att umgås samt 
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ett sätt att träffa kompisar. Främst är fritidsaktiviteterna ett sätt för ungdomar att ha kul och att 
vara med om roliga upplevelser. Förutom själva utövandet är alltså fritidsaktiviteten också en 
social arena (Ungdomsstyrelsen 2005). 
 

Individ och grupp 
Det finns behov som är drivkraften för att varje människa ska utvecklas. Psykologen Abraham 
Maslow (Jerlang 2008) beskriver detta i en pyramid. Basen i pyramiden utgörs av 
fysiologiska behov så som mat, vatten och säkerhet. Ovanpå det följer sociala behov som 
består av till exempel vänskap och att tillhöra ett socialt sammanhang. Den tredje delen av 
pyramiden är självhävdelsebehov. Det kan handla om personlig utveckling: att ta reda på vem 
jag är och vad jag kan samt hur jag fungerar tillsammans med andra. Pyramidens topp består 
av självförverkligande, vilket handlar om att använda sina kunskaper och egenskaper för att 
skapa något, att uttrycka sig själv samt att få angenäma upplevelser (Jerlang 2008). “För 
Maslow är sambandet mellan motiv och behov sådant att det är det aktuella behovet hos den 
enskilda individen som driver honom eller henne – motiverar till en viss handling” (Jerlang 
2008, s 276).    
  
Roger Säljö (2000) menar att ”det är genom kommunikation som individen blir delaktig i 
kunskaper och färdigheter”. Vi lär oss genom att samspela med andra. Vi lär varandra och vi 
lär av varandra. Lärandet är inte koncentrerat till en enda plats. 
  

Många av de mest grundläggande insikter och färdigheter vi behöver, förvärvar vi fortfarande i 
andra sammanhang: i familjen, bland vänner och kamrater, i föreningar och på arbetsplatser, det 
vill säga i miljöer som inte har som primärt syfte att förmedla kunskaper. Samtalet vid 
middagsbordet, samlingen framför tv:n, diskussionen på caféet, aktiviteten på fritidsgården, är alla 
sammanhang där lärande sker genom interaktion mellan människor (Säljö 2000, s 12). 

  
Enligt Nationalencyklopedins nätupplaga (2011) betyder ordet grupp individer som har något 
gemensamt. Utifrån detta kan kör, orkester och storband betecknas som grupper. 
  

Olika gruppbildningar ger struktur åt vår vardag - olika arenor att känna sig hemma på. 
Människan är en social varelse och sluter sig samman, inte bara för överlevnad utan också för att 
gemensamt tillgodose olika slags intressen, behov och värden som endast är kollektivt nåbara 
(Svedberg 2007, s 16). 

  
Enligt Carin Mathiasson (1994) finns det olika sorters grupper, dels formella och dels 
informella. Den formella gruppen innebär att det finns ett bestämt och uttalat syfte, samt 
formulerade regler och ett fastställt ledarskap. För att tillhöra gruppen måste medlemmarna 
inte trivas tillsammans, men förhoppningsvis gör de det. Den informella gruppen innebär att 
medlemmarna i gruppen väljer varandra. Gruppen bildas genom att dess deltagare har 
gemensamma intressen och i denna grupp är medlemmens känsla av tillhörighet avgörande 
(Mathiasson 1994). I detta avseende bör organiserad verksamhet i form av kör, orkester eller 
storband räknas som formella grupper. 
  
Lars Svedberg (2007) belyser problem som kan uppstå i en större grupp. I en stor grupp kan 
en medlem vara mer anonym än i en mindre grupp. Exempelvis kan någon strunta i att 
applådera i en större folksamling, då det ändå inte märks. Individens känsla av ansvar riskerar 
att inte bli lika stort i en större grupp (Svedberg 2007). Han skriver också om att när många 
personer har samma uppgift är det lättare att gömma sig och undvika arbete, att inte ta sitt 
ansvar. 
  



	   4	  

Enligt Mathiasson (1994) är den ideala gruppen “en grupp som tillåter stort mått av 
individuell frihet, utan att vi-känslan i gruppen hotas” (Mathiasson 1994, s 43). Svedberg 
(2007) menar att flera individers kunnande och kompetens tillsammans skapar en utveckling 
av den kollektiva kompetensen. Svedberg (2007) beskriver kompetens som “en god förmåga 
att använda sina kunskaper och talanger i en given situation för lösa en uppgift eller nå ett mål 
i en verksamhet” (Svedberg 2007). 
  
Björn Nilsson (1993) tar upp att alla grupper har åtminstone två grundläggande syften. Det 
ena är att uppfylla målen, det andra är att få gruppens relationer att fungera. Svedberg (2007) 
menar att det hör till ledarens uppgifter att få gruppmedlemmarna att arbeta mot de uppsatta 
målen. I Gunnar Heilings (2000) studie framkommer att även orkestermedlemmarna har 
denna förväntning på ledaren eller dirigenten. Två andra förväntningar de har är att ledaren 
ska vara musikaliskt kunnig samt att ha en social roll, att få alla att känna sig som en del av 
gruppen (Heiling 2000, s 121). ”Att leda en grupp innebär att motivera deltagarna att arbeta 
för gruppens mål och se till att vissa grupp- och rollfunktioner blir uppfyllda” (Nilsson 1993, 
s 103). Svedberg (2007) menar att en väl fungerande ledare påverkar gruppen till att också 
fungera väl. 
 

Musicerande i grupp 
Enligt Ylva Knutas (2005) är en viktig del av musicerandet att spela tillsammans med andra, i 
en grupp finns möjlighet hjälpa varandra att utvecklas. I Knutas undersökning framkommer 
elevernas positiva aspekter på gruppmusicerande. De talar bland annat om att det låter mer 
när de spelar med andra än när de spelar enskilt. Dessutom menar de också att de utvecklar 
musikaliska kunskaper och lär sig att hålla takten när de spelar i grupp (Knutas 2005). 
  
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, SMoK, tog initiativ till en studie som behandlar varför 
ungdomar tycker det är viktigt att spela ett instrument samt vilka förväntningar ungdomar har 
på sitt musicerande. Studien är gjord på uppdrag av en intresseorganisation, vilket skulle 
kunna påverka dess resultat. Studiens styrgrupp bestod av personer från SMoK, men även 
representanter för Statens Kulturråd samt Ungdomsstyrelsen. I SMoKs undersökning (2002) 
talas om ett kollektivt lärande. I samspel utvecklas såväl individen som gruppen. Elever pekar 
på att kunskaper som de tillgodogjort sig på de individuella lektionerna utvecklas när de 
används i ett musicerande tillsammans med andra. Nilsson (1993) belyser vikten av att ha 
gemensamma formulerade mål i gruppen. Att ha tydliga mål skapar en förutsättning för att 
arbeta organiserat och undvika oreda. Knutas (2005) undersökning visar på att målet i en 
musicerande grupp ofta är att det ska låta bra. Även Lilliestam (2009) tar upp vikten av att 
låta bra tillsammans, men betonar också gemenskapen. 
  

Att vara medlem i en ensemble ger människor en känsla av sammanhang, mening och trygghet. 
Alla ensembler utvecklar ett inre liv, en kultur och en historia med traditioner som förs vidare i 
form av minnen, anekdoter och berättelser eller genom fysiska ting som noter, affischer, 
program, instrument och inspelningar (Lilliestam 2009, s 79). 

  
För att få ett välljudande resultat krävs en god närvaro under repetitionerna. När musikanter 
uteblir från en repetition, blir progressionen haltande. De frånvarande musikanterna gör att 
gruppen måste repetera samma moment även under nästa repetition, vilket gör att vägen till 
målet att låta bra blir längre (Heiling, 2000). 
  
I en orkester utvecklar eleverna såväl kunskap om sitt instrument, som sociala egenskaper. De 
lär sig inte bara om den egna orkesterns upplägg, musikaliska samspel och sociala regler, utan 
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även om orkesterspel i allmänhet. De sociala erfarenheterna eleverna får från orkestern kan de 
även överföra till andra sociala sammanhang (Markensten 2006). För att utveckla det sociala 
livet och öka gemenskapen kan man åka på resor, läger eller andra utflykter (Knutas 2005). 
Åsa Lansfors och Emelie Levin (2010) betonar även vikten av fikapaus och fester i detta 
sammanhang. De beskriver kören som en familj och poängterar värdet av att hjälpa och stötta 
varandra på körrepetitionerna som en del av ett gemenskapande. Genom att sitta nära någon 
som är säker på sin stämma kan denne individ själv känna sig säkrare (Lansfors & Levin 
2010). 
 

Musicerande och individen 
Peter Bastian (1987) skriver om olika sätt att få en musikalisk upplevelse. En del människor 
blir fyllda av känslor när de hör ett musikstycke. Någon annan kan höra en teknisk briljans 
medan en tredje blir deltagare i musiken och flyr verkligheten. Bastian skriver att “musikalitet 
är förmågan att uppfatta mångfalden som enhet” (Bastian 1987, s 47). Med detta menar han 
också att den som kan uppfatta allt i sin omgivning som en enhet är den största musikern. 
  
Enligt Lilliestam (2009) påverkar musiken oss på många olika sätt. Att lyssna på musik eller 
att själv musicera påverkar oss inte bara psykiskt, undersökningar visar också att vi påverkas 
fysiskt. Till exempel höjs blodtrycket, immunförsvaret aktiveras och muskler spänns och 
slappnar av. Undersökning av körmedlemmars reaktioner i samband med musicerande har 
visat på ett ökat välbefinnande. Reaktionerna har högst troligt inte bara med själva 
musicerandet att göra, utan även med den sociala situationen, gemenskapen och att musicera 
tillsammans (Lilliestam 2009). Körmedlemmar berättar om att de ofta känner sig piggare och 
gladare efter en körövning samt att tröttheten de hade innan övningen har försvunnit 
(Lansfors & Levin 2010). Även en elev i SMoKs studie vittnar om detta: 
  

Det är så skönt också, om man är riktigt arg så kan man gå iväg till ensemble eller en sånglektion 
eller vad som helst och bara få sjunga så känns det så mycket bättre (SMoK 2002, s 22). 

  
Att spela ett instrument eller sjunga beskrivs av många som något viktigt, ett måste. Det är 
något som känns meningsfullt. Det som känns betydelsefullt kan vara känslan av att skapa 
musik, att få något att låta bra, att lära sig ett instrument och att få positiv uppmärksamhet 
(Lilliestam 2009). I Heilings studie beskrivs musicerandet som en drog, något man inte kan 
vara utan när man väl har börjat (Heiling 2000). Knutas studie (2005) visar att det är både 
musikaliska och sociala motiv som gör att ungdomar fortsätter att spela ett instrument. De 
berättar om spelandet som en del av livet, men också som ett sätt att bearbeta känslor samt att 
utvecklas på sitt instrument. Knutas beskriver även att musicerandet från början kan vara en 
kul grej, men som senare utvecklats till något väldigt viktigt. 
  
När det gäller att utvecklas på sitt instrument spelar musiken en mycket viktig roll. Det är 
lättare att utvecklas då musiken som spelas också är sådan musik man själv tycker om. Att ha 
en bra och hjälpsam lärare är också betydelsefullt (SMoK 2002). Utveckling sker också 
genom att spela på konserter, vilket kan fungera som ett mål för det egna övandet. Att få spela 
för någon annan än sig själv kan vara en morot. Regelbundenhet är också något som behövs, 
såväl när det gäller lektioner som det egna övandet eller annat musicerande. Elever beskriver 
välljudet som en drivkraft i musicerandet, att när det låter bra är det svårt att sluta spela 
(Knutas 2005). 
  
Det är viktigt att undervisningen ligger på elevens nivå. Markenstens studie (2006) visar att 
vanliga orsaker att sluta i kulturskolans undervisning är att eleven tröttnade eller fick en 
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känsla av att inte utvecklas på önskat sätt. Viss utmaning är viktigt för att det ska kännas 
meningsfullt (Knutas 2005; Markensten 2006). 
 

Problemformulering 
I dagens samhälle ökar utbudet av fritidsaktiviteter och musikutövandet har fått många 
konkurrenter på fritidsarenan. Vi upplever att det kan vara svårt att få ungdomar att engagera 
sig i musicerande grupper vecka efter vecka och frågar oss vad som behövs för att fånga 
ungdomars intresse för att utöva musik. 

Syfte 
Syftet är att undersöka hur ungdomar talar om vilka faktorer som påverkar deras deltagande i 
en kör, en blåsorkester och ett storband. 
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METOD  
Val av metod 
Vi har använt oss av kvalitativa gruppintervjuer, samt kompletterat med ett frågeformulär. Vi 
har intervjuat en liten grupp ungdomar ur en kör, en orkester samt ett storband och undersökt 
vilka likheter och skillnader som finns. Orkestern i vår studie är en blåsorkester, men vi 
kommer hädanefter endast att benämna den som orkester. 
  
En kvalitativ intervju innebär att intervjupersonen får mycket utrymme att svara på frågorna 
med egna ord. Intervjun är som ett samtal där både intervjuaren och intervjupersonen 
medverkar till innehållet (Patel & Davidsson 2003). I en sådan intervju strävas efter att få en 
varierad och mer ingående berättelse utifrån intervjupersonens erfarenheter (Kvale 2009). 
Genom att göra en gruppintervju tror vi att vi kan få en nyanserad diskussion där ungdomarna 
kan ”bolla” med varandra. “Personer som intervjuas tillsammans bygger upp sitt berättande i 
ett samspel med varandra” (Thomsson 2002, s 71). 
  
Anledningarna till att vi inte valde enskild intervju är flera. Vi ville komma åt ungdomarnas 
samtal och samspel med varandra och fokusera på deras åsikter. Eftersom vi båda har stor 
erfarenhet på området gruppmusicerande ville vi undvika att resultatet påverkades av vår egen 
förförståelse, den risken tror vi hade varit större i en enskild intervju. Tidsaspekten är en 
annan orsak, fler intervjuer tar mer tid och i så fall hade vi antagligen behövt göra många fler 
intervjuer för att få fram samma bredd på resultatet. Det faktum att vi är två personer påverkar 
också vårt val. Med två intervjuare passar det bättre med par- eller gruppintervjuer, bland 
annat för att intervjupersonen inte ska känna sig i underläge (Thomsson 2002). 
  
För att kunna gå tillbaka till deltagarnas svar, och få deras exakta uttryck valde vi att använda 
oss av inspelning som dokumentationsmetod. Ingen av oss är särskilt snabb på att anteckna 
under tiden, vilket gjorde denna metod lämplig (Thomsson 2002). Förutom inspelnings-
apparat valde vi att en av oss skulle anteckna stödord och små förklaringar som eventuellt inte 
skulle framgå av inspelningen. Vi har tänkt jämföra de olika gruppernas resultat för att 
undersöka om faktorerna är samma i de olika grupperna. 
 
Vi har valt att komplettera intervjun med ett enskilt frågeformulär. Det kan finnas områden 
som intervjupersonerna inte vågar ta upp i gruppen, men som ändå kan vara relevanta för 
resultatet (Thomsson 2002), därför vill vi efter intervjun ge möjlighet att göra detta. I 
frågeformuläret får vi också information om ålder, kön och hur länge ungdomarna musicerat i 
gruppen. Denna information kan vara relevant i sammanhanget men vi ville inte att den skulle 
ta tid från intervjun. 

Urval 
För att hitta informanter tog vi hjälp av Internet. Vi sökte efter körer, orkestrar och storband 
från orter av olika storlek, dels för att inte riskera att få samma informanter i flera grupper och 
dels för att det kan se olika ut på olika orter. Efter mycket detektivarbete fick vi fram 
kontaktinformation och kontaktade respektive ledare. Vi har ingen personlig relation till 
någon av grupperna, och har endast sökt upp passande grupper utefter vårt syfte. 
  
Vi har valt att använda oss av grupper som ligger utanför skolplikt, detta för att deltagandet i 
gruppen skulle vara på frivillig basis. Grupperna tillhör antingen en kulturskola eller en kyrka, 
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men huvudsaken är att ungdomarna varken får betyg eller lön för att vara med i gruppen. 
  
Vi började med att skicka ut förfrågan till ledare för tre olika grupper; en kör, ett storband 
samt en orkester. I frågan till ledarna eftersökte vi fyra elever i gymnasieålder, gärna två killar 
och två tjejer. Vi ansåg att gymnasieåldern är bra då ungdomarna kanske vågar uttrycka en 
egen åsikt. En fördel kan också vara att han eller hon kan ha erfarenhet av såväl den aktuella 
gruppen som andra grupper, och kan ha hittat vad de värdesätter med sitt musicerande. 
Dessutom behöver vi inte fråga deras målsmän om lov för att delta i studien (Vetenskapsrådet 
2002). Att vi önskade blandad könsfördelning grundade sig i att vi ville ha en så bred bild 
som möjligt, och det är ett inslag som skulle kunna möjliggöra detta. Vi fick ett snabbt svar 
från en av de vi tillfrågat. De andra tog tid på sig att svara, vilket gjorde att vi skickade 
ytterligare e-post samt ringde. Efter två veckors försök att få kontakt gav vi upp och sökte upp 
nya informantgrupper, vilket gav resultat och snart var våra informantgrupper klara. 
  
Vi kunde ha frågat ledarna om engagerade ungdomar som informanter, men vi valde att inte 
göra det. Anledningen är att vi ansåg att även en oengagerad ungdom kan bidra med något. Vi 
hade då kunnat vinkla frågan och undersöka vad som skulle behövas för att denna person 
skulle engagera sig mer. För att öka möjligheterna till deltagande föreslog vi att intervjun 
kunde ske i samband med repetition, exempelvis en timme före repetitionsstart. Med detta 
framkom också att intervjun inte kan vara längre än en timma. 
 

Genomförande 
Thomsson (2002) påpekar att intervjuer kan genomföras där det anses passande, men att 
miljön påverkar intervjun. Vi valde att göra våra intervjuer i en miljö som deltagarna känner 
sig bekanta med, vilket i dessa fall blev i anslutning till repetitionslokalen. Till körintervjun 
dök endast två ungdomar upp, men vi ansåg att vi kunde få god information ändå. Från 
storbandet deltog fyra ungdomar. När det gäller orkestern fick vi telefonnummer till samtliga i 
gymnasieålder, vilka vi sedan kontaktade. Av dessa var det bara tre som hade möjlighet att 
delta i intervjun, men vi ansåg att detta var tillräckligt. 
  
Vi ställde öppna frågor och i samtliga grupper fick ungdomarna igång en diskussion, vilket 
gjorde att vi endast behövde ställa lite följdfrågor och förtydligande frågor. Varje intervju tog 
cirka 30-40 minuter. Efter intervjun bad vi om att få ungdomarnas e-postadresser för att 
kunna skicka ut vårt frågeformulär. 
 

Etik 
Vi berättade för informanterna om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-
kravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Vi valde att noga berätta för deltagarna 
att inspelningen endast skulle användas av oss för att minnas intervjun, samt att ingen annan 
skulle få höra inspelningen. Deltagarna är anonyma och vi har valt att använda fiktiva namn 
på ungdomarna och grupperna. 
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RESULTAT 
 

Resultatpresentation 
Vi har genomfört gruppintervjuer med gymnasieungdomar i tre olika musicerande grupper; en 
kör, ett storband samt en orkester. Grupperna kommer här att benämnas som “Koristerna”, 
“Sväng Big Band” och “Blåsarna”. Vi kommer att presentera vårt resultat i tre delar, en för 
respektive grupp. Resultatet kommer sedan att jämföras i resultatanalysen. 
 

Koristerna 
Koristerna är en kyrkokör som repeterar två timmar, en gång i veckan. Den består av 
ungdomar i åldern 15-25 år och fördelningen mellan killar och tjejer är någorlunda jämn. 
Enligt informanterna har kören en hög ambitionsnivå. Informantgruppen från Koristerna 
består av två tjejer. Sara är sopran och Anna är alt, båda har varit med i kören i två år. Anna 
spelar flera olika instrument och har sjungit i många körer. 
  
På frågan om varför man vill vara med i Koristerna svarar tjejerna direkt att det handlar om 
kvaliteten, både på det de lär sig och på ledaren. Enligt tjejerna håller kören en hög kvalitet 
och detta beror på körledaren. De anser att vilken kör som helst skulle bli bra med en bra 
ledare. De märker stor skillnad på ledarskapet i olika körer, vilket baseras på upplevelser från 
tidigare körsammanhang de deltagit i. De jämför Koristerna med skolkörer de tidigare sjungit 
i. Skillnaden ligger inte bara i ledarskapet, utan också i en valfrihet. I skolkörer är det 
obligatoriskt att vara med, men i Koristerna deltar varje person frivilligt. De beskriver det som 
att Koristerna är en “fritidsgrej” och en plats där “man vill va”. Tjejerna säger att detta bidrar 
till ett större engagemang, man satsar lite mer när det är av fri vilja. 
  
Informanterna anser att Koristerna håller en hög nivå, men att den också fungerar som en 
”skolningskör”. I kören finns en stabil grupp som har stor körvana. Personerna i denna grupp 
lär sig sina stämmor fort och kan vara ett stöd för de som inte har lika stor vana. Stödet bidrar 
till att nybörjare lättare kan börja i gruppen och det bidrar även till en snabbare utveckling hos 
nybörjarna. Anna berättar om en metod de har börjat med som innebär att de som kan 
stämmorna sitter längst bak och nybörjarna sitter längst fram. Det innebär att de kunniga 
sjunger så att de nya hör stämman tydligare. Inlärningen som baseras på notläsning blir då 
också delvis gehörsbaserad. Sara fyller i att de inte behöver “traggla” lika mycket med 
stämmorna som de har gjort i tidigare körer. 
  
Informanterna anser att körverksamheten är ett sammanhang där det finns potential för 
personlig utveckling. Att sjunga direkt efter noter är något som båda tjejerna upplever att de 
har utvecklat under sin tid i Koristerna. Sara talar om hur svårt hon tyckte att det var med 
notläsning i början, men att hon nu kan det. De egna framstegen beskrivs som något som 
driver dem att komma på kören repetitioner. Att vara med i kören beskrivs lite som att ta 
privatlektioner i sång. Under repetitionerna genomförs text- och teknikövningar, vilket 
utvecklar den personliga musikaliska kunskapen. Dessutom ger ledaren ibland individuella 
tips. Tjejerna talar om kören som en god möjlighet till lärande. Här nedan talar de om en 
speciell sorts musik, som de inte var vana vid när de började i Koristerna: 
  

Anna: Man lär sig efter ett tag. Första gången man fick ett papper såhär, och så ska man byta ton. 
I början får man rita såhär pilar upp och ner överallt, men sen efter ett tag... nu måste man rita 
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pilar i början, men efter ett tag så kan man det ju såhär. Efter ett tag så går det ju lite lättare, men 
det är ju fortfarande så att tappar man bort ett ord så är man ju lite...  
Sara: ...VAR ÄR VI NÅNSTANS??? 

  
   
Repetitionerna är effektiva, vilket till stor del har att göra med att många kan läsa noter. 
Ledaren är också en viktig del av effektiviteten. Repetitionerna startar och slutar oftast på 
utsatt tid. Ibland drar ledaren över på tiden, men ingen har något emot att stanna lite längre. 
Närvaron är hög, och det beror på att alla vill vara där. Att inte vara där beskriver tjejerna 
endast som en egen förlust. 
  
Tjejerna beskriver att kören som grupp är något som fungerar väl. Det finns en vilja att hjälpa 
varandra, och flera lägger tid utanför repetitionerna för att öva enskilda stämmor. Under 
repetitionerna har kören en fikapaus, mellan 20 och 30 minuter lång. Då drar de ihop borden 
och alla sitter tillsammans. Så har det inte alltid varit. Förr var det många små grupperingar i 
gruppen. Varför det var så framgår inte, men tjejerna berättar att detta var före deras tid i 
Koristerna, något de hört från de som varit med längre. Den sociala gemenskapen beskrivs 
först som viktig, men inte viktigare än körupplevelsen. Det är trevligt att vara med i 
Koristerna, men tjejerna menar att de säkert skulle kunna vara där bara för att få egen träning 
också. 
  
Både Anna och Sara tror att de hade varit med i Koristerna även om det inte hade varit en god 
social sammanhållning. Dock tror de att detta skulle leda till att de inte hade stannat kvar så 
länge efter repetitionerna. De tror att det musikaliska hade fungerat även om de inte hade 
trivts i gruppen. Däremot spelar det sociala en stor roll när det gäller många av de aktiviteter 
kören genomför, och att ungdomarna trivs ser vi tydliga tecken på. Till exempel deltog de 
flesta av körens ungdomar i en veckolång resa till Belgien, trots att det var sommarlov. Under 
samtalets gång märker vi att de trots allt talar om den sociala biten som något viktigt, att det 
är trevligt att träffa nytt folk och att den långa fikapausen uppskattas. 
  
När vi frågar tjejerna om det är viktigt med konserter svarar de ja. Det är viktigt att ha något 
att repetera inför så att de inte övar förgäves. Koristerna har både konserter och högmässor 
där de uppträder och de säger att det är roligt när de får jobba lite mer för något. De har två till 
tre konserter per termin förutom jul- och luciakonserter samt högmässor. Till högmässorna 
kan de få de sista noterna när det är två repetitioner kvar till uppträdande, men till en stor 
konsert kan kören repa mycket längre. Högmässorna är en återkommande uppgift och ofta 
kan det repeteras inför både högmässa och konsert samtidigt. Sara säger att hennes 
favorituppträdande är luciakonserten, och för varje år som går blir det roligare och roligare. 
  
Starka musikaliska upplevelser är något som Anna tar upp som viktigt. Det kan handla om att 
få möjlighet att sjunga vacker musik. 
  

Anna: Det är aldrig såhär tråkig transportmusik som man bara står och sjunger utan det är alltid 
väldigt vacker musik. 

  
Det kan också handla om det samspel som sker. Ett exempel är under en konsert då få i kören 
kunde se dirigenten, vilket gjorde att körmedlemmarna fick förlita sig på varandra. Genom att 
lyssna in varandra kunde de tillsammans skapa vacker musik. Detta, menar Anna, var ett 
häftigt musikaliskt ögonblick. Sara inflikar att de efter den konserten fick mycket beröm. 
Musiken som Koristerna sjunger beskrivs som rolig, vacker och häftig. Tjejerna tror att det 
kan vara en faktor som gör att ungdomar söker sig till kören. 
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Sammanfattningsvis frågar vi om vilka faktorer som påverkar deras deltagande i gruppen. 
Sara betonar åter att alla i Koristerna vill vara där. Anna säger att det är för att det är kul och 
för att de får lite utmaning. Det är roligt att lära sig nya saker, till exempel notläsning direkt 
från bladet. Trots att de säger att den sociala biten inte är så viktig avslutar Anna intervjun 
genom att säga: 

  
Man träffar ju väldigt mycket nya människor. Jättekul! 
 

Sväng Big Band 
Sväng Big Band ligger under den kommunala musikskolans regi och repeterar en gång i 
veckan. Repetitionstiden är två timmar, men kan variera åt båda håll beroende på 
arbetsbelastning. Sväng Big Band utgörs av ungdomar i åldern 14-19 år och består 
övervägande av killar. Våra informanter ur denna grupp heter Martin, Simon, Johanna och 
Tove. Martin och Simon spelar trumpet och började i Sväng Big Band för fyra år sedan. 
Simon har haft ett års uppehåll, men är nu tillbaka. Johanna spelar också trumpet och är ny för 
terminen i bandet. Tove spelar trombon och har varit med i Sväng Big Band i två år. De fyra 
spelar eller har spelat tillsammans tidigare i andra sammanhang. 
  
Anledningen till att vilja vara med i Sväng Big Band tror ungdomarna är den avslappnade 
stämningen. Repetitionerna börjar ofta en kvart för sent. Detta beror på att medlemmarna ofta 
står och småpratar, plockar fram saker, delar ut noter eller stämmer sitt instrument. Det kan 
också bero på att elever och lärare kommer för sent. Ungdomarna uppskattar den avslappnade 
stämningen och berättar att det inte är några sura miner om någon kommer sent: “Det kan ju 
hända alla” (Johanna). Tove påpekar dock att det inte är så att ungdomarna inte bryr sig om 
att komma i tid. Repetitionerna kan variera i längd och innehåll. Ibland varar repetitionerna i 
två timmar, ibland endast 45 minuter. Ibland har de en liten paus, ibland inte. Pausen 
innehåller aldrig fika, utan innebär mest att de pratar med sina vänner en stund. 
  
Ungdomarna berättar att de trivs i gruppen. Alla kan umgås med varandra, men de umgås 
mest inom sin egen instrumentgrupp; “brasset för sig, saxarna för sig och kompet för sig”. Det 
tror de beror på att de inom respektive instrumentgrupp har något gemensamt och att de spelat 
tillsammans tidigare. Musiken är ett sätt att lära känna nya människor, ingen av de fyra 
ungdomarna kände varandra innan de började spela. 
  
Den sköna stämningen är något som ungdomarna återkommer till flera gånger under 
intervjun, vilket således verkar vara en viktig faktor för deras deltagande i Sväng Big Band. 
  

Tove: Ja, alltså, att det är roligt att träffa folk och sen att det ändå, alltså, det låter ganska bra när 
man väl får ihop det eller såhär. 

  
Tove berättar att det ofta låter bra på en gång när de repar och detta tror Martin beror på att de 
är så bra. Tove utvecklar detta med att påpeka att det finns flera olika ensembler på 
musikskolan, men att musikskolans äldsta och mest erfarna elever spelar i Sväng Big Band. 
Detta betyder inte att alla är på samma nivå, men det finns ändå förutsättningar för att det ska 
låta bra. Alla fyra ungdomarna anser att det musikaliska är viktigt och poängterar att det inte 
bara är betydelsefullt att träffa folk, utan även att det låter bra. 
  
Sväng Big Band har två stående konserter varje år, och några mindre spelningar. Konserterna 
är en viktig del av ungdomarnas engagemang. Martin tycker att de stora konserterna är 
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roligast att göra och Simon anser att konserterna behövs för att ha något att repa till. Alla 
poängterar dock vikten av att det inte blir för många konserter, eftersom det är viktigt hinna 
repetera tillräckligt för att det ska låta bra. 
  
Inför de större konserterna händer det att fler repetitioner tillkommer. Vissa instrument-
grupper har sektionsrep utöver repetitionstiden. Dessa repetitioner bestäms av en av ledarna 
och ungdomarna ställer upp och lägger mer tid än bara den ordinarie tiden. Det är främst 
trumpetarna som har sektionsrep och de framhåller då ledaren som en viktig orsak till att 
stämrepen blir av. Ledaren engagerar dem och ser till så att alla i sektionen är delaktiga. 
  
Ungdomarna tar upp att ledarens roll är viktig. De säger att ledarna ibland kan vara lite 
förvirrade men att de är “sköna” och de har bra åsikter om hur det ska låta och hur de ska 
frasera och så vidare. Ledarna är också med och spelar i Sväng Big Band vilket gör att det 
låter bra. Däremot är de inte så bra på att förmedla information om exempelvis konserter och 
klädsel. 
  
När vi frågar ungdomarna vad det är som gör att de kommer dit vecka efter vecka säger de 
återigen att stämningen är viktig, men samtidigt känner de något slags tvång. Vad denna 
känsla av tvång kommer ifrån har de först svårt att sätta ord på men när de funderat och 
diskuterat en stund kommer de fram till att “man behövs ju för att det ska bli ett band”. 
  

Tove: Ja, så att man känner sig ändå liksom, alltså det låter så fel att säga att man är tvungen men 
man känner ändå att man behövs och det är ganska bra för annars skulle det bli slappt. 

  
Samtidigt som ledarna har förståelse för att de inte alltid har möjlighet att komma på 
repetitionerna kan de också göra ganska tydligt för ungdomarna att de vill att de ska vara 
närvarande. Martin säger att ledarna blir bekymrade om ungdomarna inte kan komma. 
  
I Sväng Big Band har de oftast varsin stämma, de tillfällen de är två på en stämma tror de att 
det finns en anledning till det. Det kan handla om att stämman är så låg att det behövs två 
instrument för att få fram den. Det kan också handla om en osäkerhet. 

  
Johanna: Att ifall jag inte kommer då lämnar jag den andra personen ensam, och jag vet att jag 
själv inte skulle vilja vara ensam och spela min stämma när vi är två. 

  
Alla personer och stämmor beskrivs som viktiga, men i blåssektionen kan personer i samma 
instrumentgrupp ofta täcka upp för varandra. När någon i kompsektionen är frånvarande är 
det svårare att genomföra en konsert eller en repetition. Att vara med i Sväng Big Band 
beskrivs av informanterna som ett sätt att hålla igång sitt spelande. Johanna och Tove jämför 
storbandet med att spela i symfoniorkester. De tycker att Sväng Big Band är roligare eftersom 
de där får spela hela tiden. De menar att i en symfoniorkester får de som spelar blås mest sitta 
och räkna pauser. Deltagandet i en musicerande grupp innebär en önskan att spela så mycket 
som möjligt, vilket de anser att de får göra i Sväng Big Band. 
  
Simon tycker att Sväng Big Band är bättre än andra orkestrar han spelat i, Martin håller med 
och tror att det beror på att de spelar roligare låtar. Låtarna är roligare eftersom det är lite 
bättre och svårare arrangemang än i andra orkestrar. Johanna fyller i att “det är roligare att 
spela när det låter bra”. Simon menar att det kan vara skönt med lätta låtar också, men det får 
inte bli för lätt. Tove däremot tycker att det är skönt att spela lätta låtar så hon slipper öva 
hemma. Låtar som är kända går ofta fort att öva in. Låtar som däremot inte är kända kan ta 
längre tid, och vissa spelas ens aldrig upp på konserter. Detta kan bero på att vanan att läsa 
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storbandsnoter inte är utvecklad, men Simon och Martin anser att denna vana utvecklas 
efterhand. Tove tror inte att alla spelar efter noter, utan att många även spelar efter gehör. 
  
I Sväng Big Band finns möjlighet att spela solo. Det som avgör vem som får spela solo är 
enligt Tove individens musikaliska nivå. Martin berättar att han brukar spela solo, och då är 
det oftast lärarna som frågar om någon vill. Alla får chansen, men flera säger nej. Tove tror att 
“oftast känner man själv om man klarar av det eller inte”. 
 

Blåsarna 
Blåsarna är en åldersblandad blåsorkester som repeterar en och en halv timme en gång i 
veckan. Av cirka 25 medlemmar är de flesta killar. Blåsarna hör till en kulturskola. Samuel 
spelar slagverk, Tanja spelar trumpet och Björn spelar barytonsaxofon. Alla tre läser 
musikinriktning på gymnasiet och har erfarenhet av olika sorters gruppmusicerande. 
  
Det första som nämns när vi ska börja vår intervju är fika. “Det är därför man är med i 
orkestern, för fikat. Fikat är helt galet gott” säger Björn när vi sätter oss ner i soffan. Samuel 
förtydligar: “Fikagemenskapen”. Fikapausen har blivit ett viktigt inslag i den en och en halv 
timme långa repetitionen. Tanja menar att dels får de en liten paus från spelandet och kan 
koppla av, och dels skapas en gemenskap. Det hade inte blivit samma gemenskap om de bara 
hade tagit en paus utan att fika. Fikat ökar gruppens sammanhållning och gör att de yngre 
kommer in i gruppen. Det är inte bara Björn som ser fikagemenskapen som något väldigt 
viktigt, utan det gäller hela orkestern. När ledaren säger att det är paus tar det inte många 
sekunder innan alla är vid fikat. Trots detta tror alla tre att de hade varit med i Blåsarna även 
om det inte fanns fika. 
  
Orkesterns sammanhållning beskrivs som lite splittrad. Alla kan prata med varandra, men 
ungdomarna umgås mest med dem de känner sedan tidigare. Tanja tror att de yngre inte har 
hunnit komma in i gruppen riktigt, och som ny vågar man inte riktigt ta för sig. Björn minns 
hur jobbigt det var att ta sin stämton alldeles själv när han var ny. “Huu”, säger han. Tanja 
håller med: 
  

Jättejobbigt liksom. Att våga spela en egen stämma alltså, såhär. Men man utvecklas ju 
verkligen. Sen beror det ju helt på hur man bemöts av de som spelar samma instrument, liksom 
såhär. Om de hjälper en eller om de visar att: “så här duktig är jag, såhär dålig är du”. 

  
I Blåsarna umgås ungdomarna mest inom sin egen åldersgrupp. Björn berättar att många i 
orkestern är tre-fyra år yngre än honom, och då blir det inte så “uppenbart” att han ska hänga 
med dem. Han säger att “man [hellre vill] hänga med personer som är på ens egen nivå”. 
Björn tycker ändå att det är positivt med olika åldrar i orkestern. Han menar att de äldre får 
vara förebilder för de nya och kan hjälpa dem att utvecklas. Att tillhöra de äldre i Blåsarna 
anser Tanja innebär ett ansvar. Hon menar att till uppgifterna hör dels att lära de yngre hur de 
ska spela och dels förmedla vikten av fikagemenskapen. Det senare anser hon att Björn är 
väldigt duktig på. 
  
Det finns en önskan om att göra resor med Blåsarna. Björn berättar att de förr åkte på läger 
med de mindre orkestrarna, och det var kul. Resor har varit planerade vid olika tillfällen, men 
har av olika anledningar inte blivit av. Tanja tror att resor skulle ha en positiv inverkan på 
gruppen: 
  

Man lär känna varandra mycket mera. Så då vart det ju att, a men, när man lär känna varandra, 
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då längtar man ju mer efter att åka till orkestern också, för då blir det ju inte bara att man spelar. 
Är man trött och inte orkar spela så kanske man kommer för att... “Okej, men jag vet att jag blir 
glad av att vara med de här människorna”. 

  
En anledning till att ungdomarna är med i Blåsarna är att det är kul, men den musikaliska 
upplevelsen är också viktig. Björn säger att det är skönt att spela och att få vara en “del i hela 
alltet”. Han säger att det blir en “fyllig helhet” med många stämmor, vilket han uppskattar. 
Han tar också upp att gehöret utvecklas genom att lyssna på hur alla stämmor klingar 
tillsammans samt att förmågan att hålla tempo förbättras och dessutom lär de sig om nyanser. 
Dock tycker han att han utvecklas mer på sina individuella lektioner. Samuel, som spelar 
slagverk, sätter stort värde på att han fått lära sig så mycket notläsning i Blåsarna, något han 
märkt att trummisar inte alltid har så stor vana av då han börjat på ett gymnasium med 
musikinriktning. Dessutom ser han direkt i noterna vilket instrument han ska spela var, och 
hur det ska låta, och det menar han är tack vare sin medverkan i Blåsarna. Tanja som spelar 
trumpet tar upp aspekten att musikanterna måste lyssna på varandra när de spelar i orkestern. 
Detta är något som inte går att arbeta med på samma sätt på de individuella lektionerna. När 
de började gymnasiet upplevde alla tre att de har stor teoretisk kunskap med sig från Blåsarna, 
kunskap de inte visste att de hade. 
  
Repetitionerna börjar sällan på utsatt tid. De flesta kommer cirka fem minuter för sent och 
sedan tar det ungefär tio minuter innan alla har packat upp sina instrument och kommit på 
plats. Repetitionen fortsätter sedan med lite uppvärmning och efter det bestämmer ledaren 
vilka låtar de behöver öva på. Närvaron på repetitionerna är bra, men informanterna tror inte 
att det varit full närvaro någon gång. Samuel säger att han tror att ungdomarna deltar i 
repetitionerna i möjligaste mån, “det är inte så att nån bara skiter i att komma hit och bara 
sitter hemma”. Tanja tar upp att hon kan känna att hon “sabbar” för de andra om hon inte 
kommer. Hon säger att det är ett ansvar: att vara medlem i Blåsarna innebär att delta i 
repetitionerna och infinna sig på orkesterns aktiviteter. Björn däremot brukar inte tänka att 
han förstör för de andra om han inte närvarar, men han försöker alltid komma. De gånger han 
inte kommer kan det bero på att han har för mycket i skolan eller att han har en spelning på 
annat håll. 
  
Ledaren beskrivs som duktig, tillmötesgående och väldigt bra. Björn berättar att ledaren har 
förståelse för om någon ibland måste prioritera skolan framför orkestern. Tanja berättar att 
han inte blir arg om någon är frånvarande. Istället säger hon att “nu vet man att lärarna är 
alltid glada när man kommer och såhär, ja, de tycker det är roligt att vi vill vara med, och då 
ger de ju tillbaka”. Björn tycker att det är bra att ledaren har musiköra; att han hör när det blir 
fel, och försöker att förbättra helheten. 
  
Blåsarna har två fasta konserttillfällen varje läsår. Dels en julkonsert och dels en konsert på 
nationaldagen. Vartannat år genomför de ett större projekt, tillsammans med andra 
kommuner. Det innebär mycket jobb, men beskrivs av informanterna som väldigt roligt. Till 
dessa konserter kommer stor publik, men till de vanliga konserterna är det mest de yngre 
barnens föräldrar som kommer och lyssnar. Tanja anser att en tråkig del av spelandet är att det 
är så svårt att få publik att komma till konserterna, men hon menar också att det är orkesterns 
eget fel eftersom orkestermedlemmarna inte gör någon reklam om det. 
  
Ibland blir det någon mer konsert under terminen, men det händer sällan. Detta tycker 
ungdomarna inte spelar så stor roll, alla tre har många aktiviteter och känner att de inte har tid 
med så många fler konserter. Tanja säger att hon är nöjd med att ha Blåsarna som en 
gemenskap och ett sätt att få spela lite mer än bara de individuella lektionerna. 
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Musiken de spelar i orkestern är till största delen rolig. Ibland spelar de låtar som i vanliga fall 
hörs på radion och dessa låtar är ofta lite tråkigare att spela enligt ungdomarna. Anledningen 
till att dessa låtar finns med i repertoaren tror Samuel beror på att publiken ska känna igen 
musiken. Björn anser att musiken de spelar är bra och ganska lättlyssnad. Han jämför 
orkestermusik med rockmusik: 
  

Nämen alltså, man märker det, det är ju skillnad på att spela i typ ett rockband än att spela i en 
orkester. Det är en annan nivå liksom. Om du tänker dig mognad i själva musiken. 
Orkestermusik, det är ju liksom lite mer musik än rockmusik eller vad man ska säga. 

  
Det är lärarna som bestämmer vilken musik som ska spelas, men de lyssnar även på 
ungdomarnas åsikter och anpassar repertoaren efter det. 
  
Ingen av ungdomarna har någon vision att arbeta med musik i framtiden, de vill ha musiken 
som en fritidssysselsättning. Tanja säger att det finns en glädje i musiken, men att det inte är 
något hon vill jobba med. Björn tar upp att det är väldigt svårt att bli musiker och att de som 
är det måste vara väldigt duktiga. Han anser att det enda yrket att satsa på inom musik skulle 
vara lärare, men det är han inte motiverad till. Samuel menar att han vill hålla på med 
musiken, annars skulle han inte lägga så mycket tid på det, men inte heller han vill satsa på 
läraryrket. 

 
 
Resultatanalys 
I detta avsnitt kommer vi att analysera det resultat som framkommit; alla de viktiga faktorer 
som nämnts i intervjuerna. Samtliga ungdomar i intervjuerna har betonat att det är roligt att 
spela och sjunga tillsammans. Vi har, utifrån intervjuerna, sammanställt de faktorer som gör 
att musicerandet känns roligt. Nedan analyserar vi dessa faktorers betydelse och jämför dem 
mellan grupperna. Utifrån intervjuerna har vi kategoriserat fritidsmusicerandet ur olika 
perspektiv. 
 

Fritidsmusicerande som skapande musikalisk verkstad 
Att musicera och låta bra tillsammans med andra är en viktig faktor för informanterna. 
Koristerna beskriver det som att skapa musik tillsammans med andra. De talar också om 
starka musikupplevelser och utmaningar där de får lyssna in och lita på varandra och tycker 
att det är roligt när de får jobba lite mer för att klara av ett stycke. Blåsarna talar om det som  
vara en del av en musikalisk helhet. I orkesterspelandet ingår lyssnande på varandra, vilket är 
något som inte går att utveckla på samma sätt på individuella lektioner.  
  
Det är också viktigt vilken sorts musik som spelas och sjungs. Alla tre grupperna tycker att 
det är betydelsefullt att musiken är rolig. Koristerna beskriver dessutom sin musik som 
vacker, häftig och på en hög svårighetsgrad. Anna i Koristerna menar att detta bidrar till en 
större utmaning vilket är roligt. Såväl informanterna i Koristerna som informanterna i Sväng 
Big Band anser att den egna gruppens musicerande håller en hög kvalitet. Sväng Big Band 
anser att musiken de spelar är lite bättre och svårare än musiken de spelat tidigare i andra 
sammanhang och Simon i Sväng Big Band uppskattar när låtarna inte är för lätta. I Blåsarna 
får ungdomarna vara med och bestämma repertoar, och går ibland med på att spela tråkigare 
låtar för att tillfredsställa publiken. Vi kan här se att nivåerna på grupperna skiljer sig åt. 
Koristerna och Sväng Big Band anser sig vara på en hög kvalitetsnivå medan Blåsarna inte 
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alls nämner detta, vilket kan ha med orkestermedlemmarnas spridda ålder att göra. I denna 
grupp måste hänsyn tas till de yngsta medlemmarna och deras kunskapsnivå och repertoaren 
blir därefter. 
 
Vikten av konserter är något som betonas i alla tre grupperna. De menar att konserterna är ett 
viktigt mål som gör att repetitionerna känns meningsfulla. Större konserter och projekt 
beskrivs som det roligaste i samtliga grupper. Informanterna i Blåsarna tycker att de har 
lagom många konserter. De skulle inte ha tid med fler konserter, eftersom de också har 
skolarbete och andra ensembler att hinna med. Sväng Big Band håller också med om att det 
inte är bra med för många konserter, men det beror på att det musikaliska resultatet blir 
lidande då övningen är otillräcklig. 
  
Deltagandet i en musicerande grupp beskrivs också som ett sätt att öva.  
 

Sara i Koristerna: Men då kanske man kommer hit för att få egen träning liksom och inte för att 
det är kul att sjunga i kör och det är kul att träffa nya folk. 
 
Tove i Sväng Big Band: Det är mest för att hålla igång spelandet och för att träffa folk [...] och 
slippa öva hemma. 
 
Tanja i Blåsarna: Det är mest för att hålla igång spelandet och för att träffa folk. 

 
Här kan vi konstatera att deltagandet i en musicerande grupp inte bara sker för gruppens skull 
utan är även en personlig vinning. 
 

Fritidsmusicerande som arena för lärande 
Samtliga ungdomar i denna studie har berättat om gruppmusicerande som en källa till 
personlig utveckling, där notläsningen poängteras som den största enskilda utvecklingen. Den 
beskrivs som en förmåga som utvecklas efterhand. I Koristerna menar de också att denna 
utveckling är en viktig faktor för att vilja delta i verksamheten. I Koristerna får de som kan 
läsa noter sitta bakom dem som inte kan för att bära upp och hjälpa. Här ser vi en möjlighet 
att lära; genom att både lyssna på stämman och se notbilden används flera sinnen, vilket gör 
att kunskapen lättare befästs.   
  
I Koristerna handlar den personliga utvecklingen förutom notläsning även om teknik. 
Sångarna berättar att körrepetitionerna fungerar som sånglektioner där det ges såväl kollektiva 
som enskilda tips för att förbättra sin sångteknik. Det här är däremot inte aktuellt i Blåsarna. 
Där anser ungdomarna att de, under repetitionerna, får kunskaper om nyanser, gehör, att få sitt 
instrument att stämma tillsammans med andra samt att hålla tempot.  
 

Tanja i Blåsarna: Man får lyssna av varandra när man spelar i orkester liksom. När man har 
lektion så är man ju bara... Då är det ju bara vi och läraren alltså. 

  
Av alla grupper är Koristerna den som mest betonar den personliga tekniska utvecklingen 
under repetitionstid. Våra informanter från Blåsarna menar att tekniken är något som 
utvecklas på de individuella lektionerna. Denna skillnad skulle kunna ha flera orsaker. Vi ser 
här ett samband mellan huvudman och musicerande grupp. Engagemang i till exempel en 
orkester på musik- eller kulturskola innebär ofta att individuella lektioner ingår och det är vid 
dessa tillfällen det arbetas med dessa teknikmoment. Så är fallet när det gäller både Sväng Big 
Band och Blåsarna. Koristerna däremot, är en kyrklig verksamhet där det inte erbjuds 
individuella lektioner i samma utsträckning. 
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Fritidsmusicerande som en mötesplats 
Något som alla ungdomar tar upp är att de i sitt gruppmusicerande träffar nya människor. 
Detta är något som uppskattas av samtliga och något som anses vara en orsak till deltagandet i 
gruppen. Vi ser dock att det skiljer sig mellan grupperna vilken vikt som läggs vid detta.  
  

Johanna i Sväng Big Band: Det är mest människorna och umgänget med dem som gör att det blir 
roligt. Det är såklart kul att spela men utan bra personer att spela med så skulle inte själva 
spelandet bli kul. 
 
Anna i Koristerna: Det [sociala] är också viktigt. Nä, alltså, det är inte viktigare än Koristerna.  
Sara i Koristerna: Men eftersom vi har liksom ändå bra social vad ska man säga, så funkar det 
bra.  
Anna i Koristerna: Det är ju trevligt också men jag tror vi hade kommit hit även om det inte hade 
varit socialt.  

 
Informanterna i Koristerna anser att den sociala gemenskapen är god och fikapausen är en 
stund då alla sitter tillsammans och pratar. Ändå poängteras den musikaliska upplevelsen som 
viktigare än det sociala. I Blåsarna betonas fikat mer än i de andra grupperna och 
uppfattningen är att det inte blir samma gemenskap i pausen utan detta. Där sitter de i små 
grupper, och ser pausen som en chans att koppla av och prata med sina vänner. Sväng Big 
Band har inget fika, och har ibland inte ens någon paus. 
 

Fritidsmusicerande som en social gemenskap 
Sväng Big Band och Blåsarna tar upp att en faktor till att de deltar i gruppen är den 
avslappnade stämningen. När de talar om den avslappnade stämningen talar de också om att 
repetitionerna inte börjar på utsatt tid och att det är roligt att träffa kompisar.  
 

Simon i Sväng Big Band: [Den viktigaste faktorn är] stämningen skulle jag säga. Att det är 
avslappnat. Och så. Även fast det är bra och så. 
 
Martin: Vi kommer dit...  
Tove: Sen börjar det ungefär kl sju.  
Martin: Ungefär klockan sju menar vi ungefär kvart över. För vi ska stå där ett tag också och 
småprata lite och så. Sen börjar vi repa. Ibland så har vi paus. Ibland så har vi inte paus.  
Tove: Sen håller vi på typ...  
Simon: Ja, vi ska köra till nio, men det gör vi...  
Martin: Ja, och ibland kör vi inte.. kör vi kanske till halv nio. Och ibland kör vi kanske till lite 
över nio. När de känner att vi är klara då kan vi gå hem.  
Tove: Men det är nu till exempel så har vi repat ganska länge för att vi har det här [större 
projektet], och ganska mycket låtar vi ska kunna. Men sen om det inte är nåt speciellt brukar vi 
sluta åtta- halv nio har vi gjort ibland. Alltså, ibland börjar vi sju. Om alla är där. Men sen så... 
Martin: Det kommer alltid några sent och man ska stämma lite... 
Tove: Men sen, det är inte direkt så att nån blir sur på det heller. Det är ganska skönt att det är 
avslappnat och man behöver inte direkt skämmas om man råkar trilla in sent. 
Johanna: Det är ganska slappt. Det kan ju hända alla liksom.  
 

I Blåsarna beskrivs fikapausen som ett sätt att koppla av, men det finns också en tendens som 
pekar på att deltagandet i verksamheten bidrar med behaglig känsla: 
 

Tanja i Blåsarna: Är man trött och inte orkar spela så kanske man kommer för att... “Okej, men 
jag vet att jag blir glad av att vara med de här människorna”  
 
Tanja i Blåsarna: Ja, nu vet man att lärarna är alltid glada när man kommer och såhär, jaa, de 
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tycker det är roligt att vi vill vara med, och då ger de ju tillbaka. [...] [Om det hade varit dåliga 
ledare] då skulle man verkligen få jobba. Björn: Ja, det får man. ja, men det blir ju jobbigare 
liksom stämning. 

 
Här finns en stor skillnad mellan de tre grupperna. En avspänd stämning är något som 
Koristerna inte alls berör. Istället är effektivitet och prestation några ledord inom denna 
verksamhet. Koristernas informanter säger att deras repetition oftast börjar och slutar på utsatt 
tid och menar också att de uppskattar ledarens effektivitet. 
 

Anna i Koristerna: Fast det är ganska benhårt, det är liksom inte som det är i vissa körer att nu är 
det fika och det är liksom därför man kommer dit. Utan det är liksom... det är ändå... här måste 
man repa väldigt mycket. 
 
Sara i Koristerna: Och det tror jag är väldigt bra att våran körledare är noga med att halv startar 
vi, och halv slutar vi.   

  
Vi upplever att ledaren har en stor roll i hur gruppen fungerar. Ledarna beskrivs i alla grupper 
som bra och duktiga. I Sväng Big Band, där ledarna även beskrivs som förvirrade men sköna, 
tycks upplägget vara lite ostrukturerat. Ambitionen att komma i tid är inte så hög och 
repetitionerna följer inte någon rutinmässig mall. Gruppen beskrivs som avslappnad. I 
Koristerna och i Blåsarna beskrivs ledarna som mer strukturerade, effektiva och lite hårdare. I 
dessa två grupper betonas inte stämningen med samma tyngd. Det bör här påpekas att 
samtliga informanter tycker om sin ledare. 
 

Fritidsmusicerande som en aktivitet där individens funktion har betydelse 
När det gäller känslan av att vara viktig och behövd kan vi se att det är mer relevant i de 
grupper där varje person har en egen stämma. I dessa fall verkar de uppleva sin egen roll som 
betydelsefull. De känner ett ansvar och i vissa sammanhang något slags tvång att gå på 
repetitionerna.  
 

Tanja i Blåsarna: Och sen samtidigt är det som att klarar man inte av att komma så gör man inte 
det, alltså, det är inte att man halshugger en för att man inte kan komma liksom. Men det är ju, 
man får ju tänka att har man valt att vara med då... man sabbar ju lite för resten av Blåsarna om 
man inte kommer liksom, för att man har ju ändå en egen stämma liksom.  
 
Tove i Sväng Big Band: Alltså på nåt vis, det är avslappnat men man känner sig ändå tvungen att 
vara där. 
Martin: Man behövs ju. För att det ska bli liksom ett band. 
Tove: Ja, så att man känner sig ändå liksom, alltså det låter så fel att säga att man är tvungen men 
man känner ändå att man behövs och det är ganska bra för annars skulle det bli slappt. 
Johanna: Jag vet jag själv skulle känna så även ifall man spelade en annan stämma. Att ifall jag 
inte kommer då lämnar jag den andra personen ensam, och jag vet att jag själv inte skulle vilja 
vara ensam och spela min stämma när vi är två. 

 
Till skillnad från Sväng Big Band och Blåsarna är inte lojalitet något som bidrar till hög 
närvaro i Koristerna. Istället anser informanterna ur Koristerna att det mestadels är egen 
förlust om de inte kommer på repetitionerna. Däremot fyller vissa personer viktiga funktioner 
för de andra i gruppen. I Koristerna får de notläsningskunniga sitta bakom dem som inte är så 
säkra på sina stämmor för att bära upp och hjälpa.  
 

Anna i Koristerna: Vi är några stycken som är här väldigt ofta och så är vi några stycken som har 
notläsningsvana. Så man kan sjunga efter noter och då sitter vi längst bak så att de [som inte kan 
läsa noter] hör. De framför tycker det är bra. 
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Skillnaderna i synsätt hos de tre grupperna kan ha flera potentiella orsaker. Det skulle kunna 
bero på att deltagarna i Koristerna inte har varsin stämma, vilket bidrar till att varje person 
därför inte blir “lika viktig”. En annan anledning skulle kunna vara att inom musik- och 
kulturskola kan det finnas en känsla av tvång, nästintill skolplikt. Vi ser även ett samband 
mellan Koristernas inställning till gruppen jämfört med Sväng Big Band och Blåsarna. I 
Koristerna får vi känslan av att musiken och den musikaliska upplevelsen är viktigare än den 
sociala aspekten. Där ligger betoningen mer på en personlig vinning och inte på gruppens. 
 

Sammanfattande tankar 
Den grupp som mest betonar musicerandet som ett lärande är Koristerna. Den personliga 
utvecklingen och vackra musikaliska resultat är den starkaste drivkraften. Där finns inga krav 
på en god social gemenskap, utan den musikaliska kvaliteten är viktigast. Närvaron motiveras 
med egocentriska behov. 
 
De viktigaste faktorerna som påverkar deltagandet i Sväng Big Band är den sköna stämningen 
samt hur det låter. Att skapa ett resultat som låter bra står högt på rangordningen och 
arrangemangen på musiken får gärna vara lite svåra, för det betyder att de låter bättre. 
Deltagandet i Sväng Big Band beror delvis av tvång, men ett positivt sådant, vilket grundas i 
vad gruppen behöver. 
 
I Blåsarna nämns fikat som det i särklass viktigaste. Därefter kommer musikaliska 
upplevelser, bland annat känslan av att vara en del av en helhet. Dessutom finns möjlighet till 
en personlig utveckling, vilket sker omedvetet. Det finns en längtan efter att genomföra resor 
samt att få en stor publik till sina konserter. 
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DISKUSSION 
	  
Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur ungdomar talar om vilka faktorer som 
påverkar deras deltagande i en kör, en orkester och ett storband. Utifrån vår empiri har vi 
kommit fram till att det är många faktorer som spelar in i ungdomars deltagande i en 
musikalisk aktivitet. Enligt Maslow (Jerlang 2008) drivs vi av våra inre behov som i sin tur 
motiverar till en viss handing. Detta har vi sett tecken på hos ungdomarna i denna 
undersökning, faktorerna som framkommer har sin grund i inre behov. Vi har sett samband 
mellan flera faktorer, och har kommit fram till att de går att sammanfatta i tre större 
kategorier. Dessa kategorier är det sociala, den musikaliska upplevelsen samt den personliga 
utvecklingen. 
 

Det sociala 
En musikalisk verksamhet kan sägas uppfylla flera steg i Maslows behovspyramid. Vi får 
tänka oss att många ungdomar idag har tillgång till mat och de andra komponenterna i 
pyramidens bas. Övriga steg i pyramiden går att nå genom att delta i ett gruppmusicerande. 
Ungdomarna har där möjlighet att skaffa vänner och vara en del i ett socialt sammanhang. De 
kan upptäcka styrkor och svagheter i sitt musicerande, samt hitta sin funktion i gruppen. 
Tillsammans med andra finns också potential för att skapa vacker musik. 
  
I ungdomsstyrelsens studie (2005) framställs att ha kul och att träffa vänner som det viktigaste 
när det gäller fritidsaktivitet. Den förstnämnda faktorn stämmer väl överens med det resultat 
vi har fått fram. Detta resultat skulle kunna vara en följd av det senmoderna samhälle vi lever 
i. Idag finns en vana att alltid ha många valmöjligheter, vilket kan skapa en ständig jakt på 
nya upplevelser och sökande efter välbefinnande. Fritidsaktiviteten ska gärna erbjuda häftiga 
och roliga upplevelser som ger en “kick” och variation är något som eftersöks. “Kicken” som 
framkommer i vår undersökning består av att få uppträda för publik, vara behövd samt att 
känna sig som en del av en större helhet. Vi menar att om dessa faktorer inte uppfylls finns en 
rad andra aktiviteter att välja på, vilket kan göra att ungdomarna inte ser någon anledning att 
stanna kvar när aktiviteten blir tråkig.  
 
Att träffa sina vänner har också nämnts som viktigt, men har inte haft samma prioritet i alla 
grupper. Vännernas betydelse har betonats mest i Sväng Big Band, den grupp som också 
beskriver den sociala aspekten som den största anledningen till deltagande i gruppen. Varför 
det är på detta vis finns säkert flera förklaringar till. Om vi ser till våra grupper ur ett vidare 
perspektiv hittar vi flera möjliga anledningar till detta. Vi menar att det kan bero på bland 
annat ledaren, traditioner samt genre.  
 
Vi ser en skillnad på gruppernas struktur och ledarskap. Svedberg (2007) menar att ledaren 
har en viktig funktion för gruppens sociala liv. Detta ser vi tendenser till i vår undersökning. 
Vi anar ett samband mellan ledningsstrukturer och vissa sociala aspekter, till exempel när det 
gäller att skapa nya vänskapsrelationer. I de grupper där det finns en tydlig struktur i 
ledarskap och upplägg betonas den sociala aspekten inte alls som lika avgörande för 
deltagandet. I den grupp där strukturen är lite lösare ligger det en större vikt vid att 
gruppmusicerandet är ett tillfälle att träffa nya vänner. I samma grupp betonas den sköna 
stämningen som den viktigaste anledningen till deltagande, vilket vi också tror kan ha med 
ledarnas inställning och personlighet att göra. I och med detta menar vi inte att de andra 
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grupperna saknar en gemytlig stämning, men dessa grupper betonar inte denna aspekt på 
samma sätt. 
 
Enligt Lilliestam (2009) utvecklas traditioner i en grupp, vilka påverkar det sociala livet. I vår 
studie ser vi ett samband mellan respektive grupps traditioner och sociala liv. En tradition i 
Sväng Big Band är att inte komma i tid, vilket i sin tur präglar stämningen i gruppen. 
Ungdomarna är medvetna om att repetitionerna inte börjar i tid och ser då heller ingen 
anledning till att komma i tid. Detta bidrar till att repetitionerna sällan kommer igång när de 
ska, men istället skapas en möjlighet för de närvarande att under den tiden småprata med sina 
vänner. Det faktum att det inte anses så viktigt att komma i tid menar vi även påverkar hela 
inställningen i gruppen. Attityden blir avslappnad och arbetsmoralen likaså. Det musikaliska 
resultatet verkar inte bli lidande i denna grupp, vilket vi tolkar som att trivseln i gruppen kan 
ha en god påverkan på varje persons prestation och därmed hela gruppens musikaliska 
resultat. Traditionens betydelse ser vi också exempel på i Blåsarna där fikat beskrivs som det 
viktigaste i verksamheten. Dels ser vi att fikat är viktigt för ungdomarna men vi tror också att 
ledaren ser att detta har en positiv inverkan på gemenskapen och därför hjälper till att föra 
traditionen vidare.  
 
Precis som att ledaren och traditioner påverkar gruppens sociala gemenskap menar vi att även 
genre inverkar. Vi tycker oss se ett intressant samband mellan respektive grupps genre och 
dess sociala gemenskap. I Sväng Big Band och Blåsarna, de grupper som tillhör den 
afroamerikanska traditionen, benämns den sociala gemenskapen som en avgörande faktor för 
deltagandet. I Koristerna, som tillhör den klassiska traditionen, läggs all tyngd på det 
musikaliska resultatet och gemenskapen kommer i andra hand. I en kör menar vi att det 
sociala borde vara det viktigaste, eftersom varje enskild person inte är lika oumbärlig där som 
i de andra grupperna. Lilliestam (2009) skriver om att det sociala för medlemmen kan vara 
minst lika viktigt som musiken i sig. När det gäller Koristerna pekar vårt resultat på det 
motsatta, vilket vi anser vara anmärkningsvärt. Körmedlemmarna betonar musiken och de 
musikaliska upplevelserna före den sociala aspekten av musicerandet. I detta fall tror vi att det 
kan ha att göra med att Koristerna står under en kyrka och tjänstgör som ”huskör”, vilket 
ställer krav på kvaliteten och engagemanget.  
  
Att känna sig behövd tar sig olika uttryck i respektive grupp. I storband och orkester är det 
vanligt att varje person har sin egen stämma. Är någon av medlemmarna frånvarande 
försvinner en del av helheten. Känslan av att vara behövd bottnar då i vad gruppen behöver - 
det blir ett ansvar. I en kör delar ofta flera personer stämma, vilket kan göra att den egna 
rollen inte upplevs lika bärande som när varje person har en egen stämma. Precis som 
Svedberg (2007) säger kan någon gömma sig från ansvar när flera personer har samma 
uppgift. I vår studie framkommer att när varje person har ansvar för en egen stämma kan 
känslan av att vara behövd omvandlas till en känsla av tvång. Detta tvång behöver inte enbart 
vara negativt laddat utan kan också fungera som en bekräftelse av personens betydelse. Vi 
tror att i detta senmoderna samhälle, då det är svårt att hålla fast vid en och samma sak en 
längre tid, kan detta goda tvång vara en morot till ungdomars engagerande. Att vara behövd är 
vad vi tror kommer vara en av de viktigaste faktorerna framåt i tiden, med den utveckling 
samhället har idag. 
 

Den musikaliska upplevelsen 
Lilliestam (2009) menar att varje musicerande grupp skapar sin egen kultur genom 
gemensamma upplevelser. Återkommande konserter kan vara ett sådant element. Vi har sett 
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en tendens att dessa traditionsbundna konserter skapar en musikalisk förväntan hos 
deltagarna. I Lilliestam (2009) beskrivs musicerande som ett behov som kan fyllas genom att 
tillsammans med andra skapa musik som låter bra, samt att få uppskattning för detta. 
Musicerande i grupp medför andra musikaliska upplevelser än det enskilda spelandet. Enligt 
Bastian (1987) kan de musikaliska upplevelserna bottna i olika saker hos olika människor. 
Vissa lever sig in i musiken mer än andra, men någon kan också få en stark upplevelse av att 
höra ett visst stycke, eller genom att höra något virtuost.  
 
Något som vår undersökning visar är att ungdomar uppskattar när de får det att låta bra 
tillsammans. Enligt Lilliestam (2009) behöver denna känsla av välbefinnande inte bara bero 
på musiken, utan kan även handla om upplevelsen att skapa något tillsammans med andra. Vi 
upplever att detta kan ha ett samband med känslan av att vara en del av något större och 
därmed upptäcka sin funktion i ett musikaliskt sammanhang. Genom att uppleva starka 
musikaliska ögonblick, samt att denna känsla förstärks genom beröm från omgivningen, 
bildas en förhoppning om att få uppleva känslan igen.  
 
Vår undersökning visar att ungdomarna vill att det ska låta bra, men det finns omständigheter 
som kan försvåra detta. Heiling (2005) påpekar att bristande närvaro kan hämma 
progressionen och detta är något våra informantgrupper hanterar bland annat genom att 
organisera stämrepetitioner. En grupp gör det på lärarens initiativ och en grupp gör det av 
egen vilja. Det här pekar på att ungdomarna vill att det ska låta bra, även om det krävs en 
större insats. 
 
För att ungdomar ska engagera sig i en musikalisk grupp är det en fördel om musiken som 
spelas och sjungs upplevs som rolig och bra. Detta kan vara svårt för en lärare att ta hänsyn 
till, med tanke på allas olika tycke och smak. Eftersom utbudet av musik förändras och nya 
stilar tillkommer (Ungdomsstyrelsen 2005), kan det vara svårt att tillgodose alla nya stilar. 
Det kan vara så, vilket vi ser i denna undersökning, att äldre musik kan bidra med 
fascinerande upplevelser och en känsla av att befinna sig i en svunnen tid. Det kanske inte är 
så att alla ungdomar hela tiden vill vara i det nya och spännande. Den “gamla” musiken kan 
vara ett exotiskt inslag i den nutida popmusikens värld. 
 

Den personliga utvecklingen 
Fritid är enligt Statistiska Centralbyrån (2004) den del av den fria tiden som man fyller med 
något som ger tillfredsställelse, glädje och självförverkligande. Maslow beskriver själv-
förverkligande som det högsta steget i pyramiden (Jerlang 2008). Upptäckten av att kunna 
använda de kunskaper och egenskaper som tillgodogjorts gör att det skapas en drivkraft. I vår 
undersökning har vi sett exempel på när ungdomar kommit till ett nytt sammanhang och där 
upptäckt kunskaper som de inte visste att de hade. I det nya sammanhanget infinner sig 
känslan att kunna använda sina tidigare kunskaper och enligt Maslow (Jerlang 2008) är det 
behovet av denna känsla som driver människan framåt och ligger till grund för hennes 
utveckling. Sökandet efter att uppfylla behov, till exempel att uttrycka sig genom musik, 
skapa musik med andra samt träffa vänner, blir drivkraften till att delta i en musikalisk 
aktivitet. 
  
Säljö (2000) beskriver fritidsaktiviteten som ett lärande sammanhang och vi ser i vår studie att 
lärande sker såväl medvetet som omedvetet. Lärandet som sker i ett visst sammanhang kanske 
märks som tillgodogjord kunskap först när den används i ett annat sammanhang. Såväl Säljö 
som Svedberg (2007) menar att lärande sker genom att interagera med andra människor. 
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Enligt Knutas (2005) sker utveckling genom att spela med andra. I vår undersökning pekar 
ungdomarna på flera olika områden som utvecklas genom gruppmusicerande. Vissa av 
områdena kan ha mer potential att utvecklas om det sker i ett socialt sammanhang. Detta 
skulle kunna betyda att en elev som har svårigheter med till exempel notläsning, gehör eller 
tempo skulle gynnas av att musicera i en grupp. 
  
Vi kan se tendenser som pekar på att ungdomar behöver viss utmaning för att engagera sig. 
Utmaningar som ligger i nivå med elevens kunnande gör att de blir bättre och detta resulterar i 
att de känner en glädje i att utvecklas. I vår undersökning framkommer att viss musik som 
övas under repetition aldrig spelas upp offentligt eftersom den innehåller vissa svårigheter. Vi 
tolkar detta som att det är viktigt att musiken ligger på ungdomarnas nivå och att musik med 
för mycket utmaning inte går att genomföra. I längden skulle detta kunna orsaka en kollektiv 
känsla av misslyckande. Låtar med en passande svårighetsgrad beskrivs som roliga låtar. Vi 
kan också utläsa att det behövs lättare repertoar, men det får inte bli för lätt. Den enda 
fördelen med för lätta låtar beskrivs vara att inte behöva öva hemma. När det gäller den 
personliga utvecklingen ser vi här att en viss utmaning kan vara positiv. 
  
Till en början kan det i en grupp vara svårt att ta för sig, men vår studie visar på att denna 
förmåga utvecklas i takt med att känslan av trygghet infinner sig. Den dagen rädslan över att 
ensam ta en stämton utan att det känns jobbigt övervinns har en progression skett. Detta kan 
vi även koppla till de sammanhang där det är aktuellt med solospel. Gruppmusicerandet kan 
fungera som en musikalisk verkstad där utveckling av kunskaper sker i såväl stort som smått. 
 

Slutdiskussion 
Under vårt arbete med denna uppsats har vi fått fram flera viktiga faktorer som vi som 
blivande musikaliska ledare och lärare anser vara av stort intresse. Studien visar vad 
ungdomarna tycker är det viktiga, vilket inte alltid stämmer överens med vad vi vuxna tror. Vi 
har upptäckt att allt inte bara handlar om att ha roligt, utan ungdomarna har även djupare 
tankar kring sitt musicerande. Vi anser att de kategorier vi tagit fram sammanfattar resultatet 
bra, men det är en komplicerad uppgift att dela dessa åt. Vi upplever att alla dessa kategorier 
har med varandra att göra och egentligen inte helt kan skiljas åt.  
 
Gemenskapshöjande aktiviteter, så som resor och läger, är något som är bra för det sociala i 
en grupp (Knutas 2005). Vi kan dock se en brist på denna företeelse i vår undersökning och 
en önskan om mer frekvent förekomst. Utifrån denna önskan kan vi se att ungdomarnas brist 
på engagemang inte behöver ha med avsaknad av vilja att göra. Tydligen finns en vilja att 
lägga mer tid på sin musikaliska aktivitet, så länge tiden läggs på “rätt” saker. Ett enkelt sätt 
att höja gemenskapen, även om det inte finns möjlighet att åka på resor och läger, kan vara att 
ha fika i pausen. 
 
En lyckad musikalisk fritidsaktivitet bör innehålla goda musikaliska upplevelser, men viktigt 
är att inte glömma betydelsen av den sociala gemenskapen. Dessa tillsammans kan vara en 
god grund för utveckling. 
 

Kommentarer kring undersökningens genomförande 
Vi anser att valet av metod har varit lämpligt för vårt syfte. Dock tror vi att resultatet hade 
kunnat se annorlunda ut om vi hade haft ett annat urval. I Koristerna hade vi bara två 
informanter, vilket kan ha påverkat resultatet. Om vi hade fått fler informanter hade vi kunnat 
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få en bredare bild av deras verksamhet samt av det ungdomarna i Koristerna anser vara 
viktiga förutsättningar för deltagande. Hade vi haft mer tid skulle det vara intressant att 
intervjua grupper ur fler körer, orkestrar och storband. Detta hade kunnat ge oss en ännu 
djupare förståelse för hur ungdomar talar om sitt deltagande i en musicerande grupp och vi 
hade på så sätt också kunnat analysera om vissa faktorer är typiska för till exempel storband, 
och andra för orkestrar eller körer. Frågeformuläret vi använde oss av gav oss mindre 
information än vi väntat oss, mycket beroende på att den information vi eftersökt genom 
formuläret framkom redan i intervjun. Vi fick dock i formuläret några kompletterande åsikter 
och anser därför att det fyllde den funktion som behövdes i vår undersökning.  
 

Framtida forskning 
Vi har under vår undersökning fått uppfattningen att ledaren har en stor betydelse för 
stämningen i gruppen. Vi har sett exempel på både strikt och avslappnad struktur, men tycker 
oss se att båda uppläggen fungerar. Vi tänker oss att framtida forskning skulle kunna fokusera 
ledarens roll för stämningen. Är olika ledartyper specifika för en viss genre, och har 
personlighet att göra med vilkens slags musik man utövar? 
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