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Abstrakt 

 

Titel: Vad lyssnar du på? Ungdomar, musik och identitet.  

English title: What do you listen to? Youth, music and identity. 

Language: Swedish 

 

Uppsatsen handlar om hur musik kan påverka ungdomar, utifrån följande kategorier: 

Musik och lyssnande, Musik och känslor, Stil och smak och Idoler. Syftet med studien 

är att undersöka hur musik kan spegla ungdomars identitet. Studien utgår ifrån fyra 

olika rum: det sociala rummet, det personliga rummet, det transpersonliga rummet och 

tidens och platsens rum, som Even Ruud talar om i samband med identitetsskapande. 

Studiens metod är kvalitativ. Genom en enkätundersökning som genomfördes på fyra 

olika skolor i södra Sverige av elever i årskurs nio samlades empiri in. I resultatet 

framkommer att många ungdomar lyssnar på samma musik som sina kompisar. Den 

vanligaste musiken att lyssna på bland ungdomarna är musiken som finns på topplistan 

på Spotify. Det presenteras också att några av ungdomarna lyssnar på musikstilar som 

de vill hålla hemliga för andra. Vi får också veta att ungdomarna tror att några 

ungdomar klär sig efter musiken de lyssnar på, men att inte så många beskriver att de 

själva klär sig efter sin musiksmak. Det presenteras även att de allra flesta ungdomarna 

tycker att musik påverkar deras känslor och humör. Till sist framkommer också att 

många av ungdomarna har en eller flera musikidoler som de inspireras av.  

 

Nyckelord: Musik, identitet, guilty pleasures, känslor, stil och smak, musikidoler 
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1 Inledning 

Under min tid som tonåring då mitt musikintresse blommade ut, började förändringar 

ske ibland mig och mina vänner. Nya hårfärger, piercingar och klädstilar kom till, en del 

började skaffa sig nya umgängeskretsar och personligheter förändrades och utvecklades. 

Jag funderade på vem jag var, hur jag såg ut och varför jag fanns till. För mig blev 

musiken en ledstjärna i min identitetsutveckling. Låttexter blev något att relatera och 

leva ut känslor till, band och artisters stilar och utseende blev något att finna inspiration 

från. Jag var väldigt försiktig med att berätta vilken musik jag lyssnade på eftersom jag 

var rädd för att andra människor skulle tycka att musiken var dålig och inte tycka om 

mig lika mycket som innan på grund av min musiksmak. Musiken har länge känts som 

en stor del av mig. 

 

Identitetssökandet under tonåren var inte alltid det lättaste. Jag tänkte mycket på vad 

andra tyckte om mig och om jag verkligen var bra som jag var. Det är först nu vid 

tjugotvå års ålder jag känner mig bekväm med mig själv. Oron över hur andra 

människor ser på mig är inte lika stor längre, eftersom jag har en positivare bild av mig 

själv. För mig har identitetsbegreppet handlat om vem jag eller någon annan är och hur 

vi ser på varandra. Ruud (2002) förklarar identitet så här: 

 

Identitet är inte något som vi är utrustade med en gång för alla. Identitet är något som vi 

konstruerar genom livet. Identitet är summan av alla berättelser vi skapar om oss själva.  

(s. 51).  

 

Som Ruud beskriver det är identitet inte något som är förutbestämt när vi föds, utan 

istället något utvecklingsbart som vi själva kan påverka. Jag tycker det är spännande att 

fundera på hur musik kan ha en påverkan på människans identitetsutveckling. Utifrån 

mitt intresse av det här ämnet ser jag en relevans av att ta reda på hur ungdomar 

påverkas av musik idag. Jag vill undersöka vilka kopplingar som finns mellan 

ungdomar, identitet och musik idag. För att göra det kommer jag ta reda på hur ett antal 

elever i årskurs nio i södra Sverige beskriver sina musikaliska erfarenheter, åsikter och 

tankar om hur de anser att musik påverkar dem på olika vis.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Fyra rum: det sociala rummet, det personliga rummet, det transpersonliga rummet och 

tidens och platsens rum kopplade till musik och identitet identifieras av Even Ruud 

(2013). Det är med utgångspunkt i dessa rum som syfte och frågeställningar är 

utformade. Syftet i denna studie är att undersöka hur musik på olika sätt kan spegla 

identitet hos ungdomar i årskurs nio. Därför har fyra följande frågor formulerats:  

 

• Hur beskriver ungdomar i årskurs nio att de lyssnar på musik? 

• Hur beskriver ungdomar i årskurs nio musik och känslor? 

• Hur beskriver ungdomar i årskurs nio musiksmak och stilar kopplade till olika 

genrer? 

• Hur beskriver ungdomar i årskurs nio musik och idoler? 
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2 Bakgrund 

I detta bakgrundskapitel beskrivs uppsatsens centrala begrepp identitet, 

identitetsskapande, ungdomar och identitet och musik och hur de kommer användas. 

 

2.1 Identitet 

I Nationalencyklopedin (2016a) beskrivs begreppet identitet på följande vis “självbild, 

medvetenhet om sig själv som en unik individ”. Identitet handlar om att ett en individ 

själv ska kunna bestämma över sina tankar och handlingar och att i grunden vara samma 

individ trots de förändringar som sker i livet. En stor del av begreppet identitet handlar 

om att vara medveten om sin egen personlighet och de olika händelser i livet som har 

varit med och format den. Stier (2003 s. 17) beskriver att identitet handlar om att vara 

samma person från dag till dag. Hammarén och Johansson (2009) beskriver identitet 

som hur en person uppfattar att han eller hon är. De pratar om flera olika faktorer som 

påverkar en identitet, som till exempel hur en person ser ut, ålder, kön, umgänge och 

lärdomar (s. 7). 

 

2.2 Identitetsskapande 

Ruud (2013) presenterar fyra olika ”rum” som han använder när han pratar om 

skapande av identitet: det sociala rummet, det personliga rummet, det transpersonliga 

rummet och tidens och platsens rum. Det sociala rummet är det rum där människan 

interagerar med andra människor. Den musiken en person lyssnar på kan visa vem hon 

eller han är som person. Genom hur andra människor uppfattar oss, formar vi vår egen 

självuppfattning (s. 139). Enligt det personliga rummet utvecklas grunden till 

människans identitet genom tidiga upplevelser i barndomen. Genom samspel med andra 

människor kommer människan närmare sig själv och sina känslor. Några av de tidigaste 

och starkaste minnena människan har från sin barndom är knutna till musik och 

människor i sin närhet. Den musik som en persons föräldrar lyssnade på eller sjöng för 

henne eller honom, kan hjälpa henne eller honom vid vuxen ålder att beskriva sina 

känslor från barndomen. Musiken blir ett sätt att ventilera sina känslor (s. 82).  Det 

transpersonliga rummet är något som är förankrat utanför oss själva, människor vill 

uppfatta sig själva som en del av något större. I det transpersonliga rummet står 

känslorna i fokus, starka musikupplevelser som kan ge människan starka fysiska 

reaktioner. Människor använder musiken som ett sätt att komma ifrån verkligheten för 
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att glömma den och få vara i någon påhittad verklighet för en stund. (s. 236). Tidens och 

platsens rum berör i vilken tid vi lever i, var vi bor och vad vi har upplevt. 

Musikupplevelser gör det lättare att komma ihåg minnen eftersom de alltid sker på en 

plats vid en tid. Musikupplevelser som till exempel våra traditioner och 

konsertupplevelser används för att organisera upp det livet som vi har levt (s. 197). 

 

2.3 Ungdomar och identitet 

I puberteten börjar tonåringen bryta sig loss från sina föräldrar, som tidigare i livet 

troligtvis varit de personer som de identifierat sig mest med. Som tonåring skapas ett 

ständigt sökande av identitet, en längtan efter frihet och äventyr. Sökandet av identitet 

sker oftast helt ovetande för en tonåring, vilket kan leda till identitetsförvirring. 

Identitetsförvirring kan till exempel leda till nya värderingar, nytt beteende och ny 

musik- och klädstil med en utmanande underton. Föräldrarna är inte längre ett 

identifikationsobjekt, utan idoler och kompisar tar nu över denna roll (Stier 2003, s. 84-

85). Under tonårstiden är gruppidentitet viktigt för ungdomarna. Att ha en kompiskrets 

där det ofta finns normer kring hur alla i kompiskretsen ska vara är viktigt och till hjälp 

för många tonåringar i identitetssökandet (Frisén & Hwang 2006, s. 57). I dagens 

samhälle finns TV-program och tidningar som riktar sig mot ungdomar. I den median är 

det oftast utseendet som det läggs mycket fokus på. Ungdomarna börjar utifrån denna 

media tänka på hur de ser ut och börjar fundera på om de duger som de är. Frisén och 

Hwang (2006) lyfter fram psykoanalytikern Erik H. Eriksson som beskriver tre delar 

som han anser att en identitet är uppbyggd av: biologisk, psykologisk och social 

identitet. När alla dessa identitetsdelar förändras samtidigt, vilket de gör under tonåren 

uppstår en identitetskris. Krisen ska ses som något positivt, en vändpunkt i livet (s. 19-

20). För att förtydliga begreppet identitetskris presenteras följande citat: 

”Identitetskris, störning i upplevelsen av jagets kontinuitet: man tycker sig inte längre 

vara samma person som tidigare” (Nationalencyklopedin 2016b). De menar att 

identitetskris är en människas förvirring om vem hon eller han är.  

 

Människan identifierar sig bland annat utifrån sitt utseende och sin kropp. Kläder, 

hållning och utseende visar något om vilka vi är. Under tonåren går ungdomarna 

igenom puberteten och blir könsmogna, de blir längre och vikten förändras. Det sker vid 

olika tidpunkter för olika tonåringar vilket kan kännas jobbigt för dem. De börjar få en 

kroppsuppfattning utifrån de normer och ideal som finns idag och jämför sig med ideal, 
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vänner och syskon. Vänners åsikter angående utseende spelar en stor roll kring hur 

tonåringar ser på sin egen kropp (Frisén & Hwang 2006, s. 20-26). Klädvalen visar 

vem/vilka de vill vara. Tonåringar förändrar ofta klädstil och hårfärg eftersom det är 

lättast att förändra på sitt utseende. För många handlar det om att passa in och inte skilja 

sig så mycket från de runt omkring (Frisén & Hwang 2006, s. 28-29). 

 

2.4 Musik 

Nationalencyklopedin (2016d) definierar begreppet musik på följande vis: 

  

Kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande 

definition; allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud, men 

begreppet kan också inkludera omständigheterna kring musiken, dvs. musiklivet. 

 

Nationalencyklopedin menar att det är svårt att beskriva exakt vad musik är för 

någonting, musik kan vara många olika saker. Cook (2000) skriver att musik är ett 

väldigt litet ord för att täcka något så stort. När vi pratar om musik förväntar sig många 

att det finns en förklaring kring vad det är för något. När vi använder ordet musik pratar 

vi om flera olika upplevelser och ting. Det som gör att det får ett samband är att vi kallar 

det för musik (s. 5). Betydelsen av vad musik är varierar från människa till människa. 

Idag har det blivit vanligt att definiera musik som “organiserat ljud”. Det finns idag 

egentligen ingen enkel förklaring kring vad musik är. Musik kan ses på många olika vis 

(Lilliestam 2009. s. 19-33). Ruud (2002, s.51-54) anser att musik möjligtvis skulle vara 

en bra metafor för begreppet identitet. En metafor framträder i följande citat: 

 

Vi komponerar och improviserar fram vår identitet i en permanent process. Livets många 

tilldragelser låter sig förstås som en kontrapunktisk väv av livsteman och motteman som 

ingår i ett självkonstruerat förlopp. Genom vårt personliga och särskilda framförande kan 

vår livspraxis och handlingskompetens uppfattas som ett instrument som kan stämmas på 

nytt, vi kan byta strängar, till och med genre (Ruud s. 54).  

 

Han menar att skapande av identitet kan kopplas till musik genom att tänka på identitet 

som ett instrument. Precis som med ett instrument går det att komponera musik, lika så 

som det går att konstruera sin egen identitet. Begreppet musik kan innebära olika saker 

för olika människor, vilket tas hänsyn till i studien.  
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras relevant tidigare forskning kring kategorierna Musik och 

lyssnande, Musik och känslor och Idoler och stil. 

 

3.1 Musik och lyssnande 

I detta avsnitt presenteras musik och lyssnande med utgångspunkt i tidigare forskning 

om underkategorierna Sociala grupper och Guilty pleasures. 

 

3.1.1 Sociala grupper 

Under tonårstiden är tillhörigheten till en gruppidentitet, en social grupp, viktig för 

ungdomarna. Att ha en kompiskrets där det ofta finns normer kring hur alla i gruppen 

ska vara är viktigt och till hjälp för många tonåringar i identitetssökandet (Frisén & 

Hwang 2006, s. 57). Gruppidentiteter bildas utifrån ett gemensamt intresse som till 

exempel idrott, religion, datorer eller musik. Inom musik finns det exempel på dessa 

gruppidentiteter såsom sjuttiotalets diskokultur, punkrörelsen och åttiotalets synthvåg. 

Dessa gruppidentiteter håller fast vid sina identiteter genom att bland annat ha en 

gemensam klädstil och gemensamma värderingar (Stier 2003, s. 75). Birminghamskolan 

är en institution som inriktar sig på ungdomskulturforskning, där forskarna bland annat 

studerar stil (Bjurström 2005, s.71-72). Scheid (2009) berättar om en studie som 

skapades i Birmingham på 60-talet som handlade om ungdomar och stil. Med stil menas 

i studien frisyrer, kläder, hur någon rör sig och pratar och musik. I studien kopplades stil 

ihop med ungdomars identitetsskapande. Det pratades om bildningar av 

ungdomskulturer som håller sin kultur inom gruppen, exempel på det var punkare och 

skinheads. Det pratades även om motkulturer som ville rikta sin kultur mot andra, 

exempel på det var bland annat beatniks och hippies (s. 33-34). Schied (2009) berättar 

även om en annan studie där det beskrevs hur ungdomar formar sin identitet genom att 

jämföra sig själva med andra runt i kring (s. 33-34). På 1900-talet började det bildas 

flera olika ungdomskulturer, ofta kopplade till musik, som bland annat: hårdrockare, 

ravare, raggare, proggare och punkare. Bland ungdomar är det vanligt att pröva olika 

identiteter och ungdomskulturer för att hitta en som känns rätt (Lilliestam 2009, s. 134). 

Den musik som ungdomar lyssnar på speglar deras identitet, den de vill framställa sig 

att vara (Scheid 2009, s. 41). Det har blivit vanligare och vanligare att kategorisera och 

gruppera människor utifrån den musik de lyssnar på. Musik har en koppling till vem 
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någon är eller vill vara, framför allt hos ungdomar (Lilliestam 2009, s. 131).  Frith 

pratar om hur vi lyssnar och reagerar på musik: 

 

Our feelings about a piece of music are, of course, drawn forth by the music: we listen, 

we respond. But we listen on the basis of who we are and what we musically known and 

expect, and we respond according to how and where and why we’re listening. (Frith, 

1996 s.33)  

 

Frith menar att människan lyssnar på musik utifrån vem vi anser oss vara, vad vi vet om 

och vad vi förväntar oss. Vi reagerar på musiken utifrån hur, var och varför vi lyssnar på 

den. 

 

3.1.2 Guilty pleasures 

Musik vi inte tycker om att visa för människor omkring oss kallas guilty pleasures. Det 

finns en hemsida utformad för att bekänna sina guilty pleasures med en lista av låtar 

människor inte vill att någon ska veta att de lyssnar på. Det säger mycket om vilka vi 

vill framställa oss att vara, vår musikaliska identitet (Ruud 2013, s. 39). Kompositören 

Robert Schumann beskrev att han blev förolämpad när någon kritiserade hans 

musiksmak, då han tolkade det som en personlig kritik (Lilliestam 2009, s. 133). 

Danielsson (2012) presenterar en intressant tanke om hur musik kan kopplas till 

identitet: 

 

Musik kan vara ett sätt att framställa, och synliggöra, sig själv, men den som begagnar sig 

av det påbörjar också en balansgång mellan att vara normal eller speciell, cool eller töntig 

(s. 149).   

 

I citatet framträder att det kan finnas konsekvenser för en person som använder musik 

för att visa vem hon eller han är. Andra människor kan ha uppfattningar om den 

musiken hon eller han lyssnar på som de sedan applicerar på personen som lyssnar på 

musiken.  

 

Danielsson (2012) beskriver i sin studie, musik som socialt umgänge emellan kompisar 

som kan påverkar och kan förändra musikval. Till viss del kan ungdomar påverkas av 

sina vänner när de lyssnar på musik. Danielsson berättar om Fredrik som umgicks med 

sina kompisar utifrån samma intresse för motorer. När de utövade sitt intresse hade de 

igång en viss typ av musik som bakgrundsmusik och han började sedan själv lyssna på 
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den musiken. Musik kan förutom att fungera som bakgrundsmusik även ha en 

gruppsammanhållande effekt, där det kan vara till gruppens nackdel om någon skulle 

uttrycka misstycke för musiken. Danielsson berättar om Karwan som säger att om 

någons kompisar lyssnar på rock är det lätt för den personen att också börja lyssna på 

det, eftersom hon eller han vill vara lika cool som dem (s. 98-99). 

 

Frith (1996) pratar om termen bad music i sin text ”What is Bad Music?” (s. 17). Musik 

som vi kallar för bad music som inte förolämpar oss eller gör oss upprörda kan vara 

musik som vi bara inte vill lyssna på. Vi anser främst musik som dålig genom våra 

känslor för musiken (s. 30). Det har länge funnits och finns än idag tv- och 

radioprogram där uttrycket bad music lyfts. Programmen innehåller bland annat låtar 

där artisterna och musikerna sjunger eller spelar dåligt och låtar där det finns någon typ 

av genreförvirring. Författaren beskriver att han antar att även om bad music inte 

existerar så är det ett nödvändigt koncept för att kunna njuta av musik. Ruud pratar om 

att det inte går att övertyga någon om att musiken hon eller han lyssnar på är dålig ifall 

den som ska övertyga inte vet vad den lyssnande har för musiksmak (s. 17-19). Frith 

(1996, s. 29) berättar att hans elever anser att andra människors musiksmaker har en 

effekt på vänskap och kärlek. 

 

3.2 Musik och känslor 

Känslor kan kopplas till människokroppen menar Ruud (2002). I formandet av identitet 

kan musik ha en roll i utvecklingen av identiteten. Musikupplevelser är ofta kopplade 

till känslor och känslor påverkar människan och bilden hon eller han har av sig själv (s. 

51-53). Livskvalitet och hälsa är begrepp som ofta kopplas till musik, en tanke om 

musikens koppling till människans fysiologiska och psykologiska tillstånd. Musik 

framkallar ofta starka känslor hos människan och har en förmåga att påverka och ändra 

känslor. Musik kan skapa energi, kraft och lugna oro och stress, den kan hjälpa oss 

människor att släppa ut våra mest tyngande känslor (Ruud 2002, s. 43). Lilliestam 

(2009) skriver att musik kan användas för att förändra och påverka känslor och humör. 

Forskare pratar om något som kallas humör- eller känslokontroll. Många människor 

använder musik för att till exempel komma ner i varv, komma i stämning, göra tråkiga 

saker roligare och få ur sig ilska. Det är vanligt att ha en sorts musik att lyssna på när 

strävan är att må bra och en annan sorts musik vid en ledsen sinnesstämning. Många 

kopplar ihop musik med glädje. En del hittar en glädje i att lyssna på deppig musik för 
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att få gråta ut och sedan bli glad och orka hantera världen igen (s. 142-143). Gabrielsson 

(2008) genomförde en studie som grundade sig på 900 deltagare som berättade om den 

mest djupgående musikupplevelse de varit med om. Flera av de deltagande i studien 

beskrev att de tagit sig ur en depression genom att lyssna på en för dem ny typ av musik 

(s. 532-533). 

 

Theorell (2009) berättar om vilka fysiologiska effekter en människa kan få under 

påverkan av musik. Om en människa lyssnar på musik som ses som nedvarvande och 

avslappnande efter en stressande upplevelse sänks kroppens puls, blodtryck och en 

minskning av vissa stresshormoner kan ske snabbare än om en människa inte lyssnar på 

avslappnande musik. Lyssnar en människa istället på musik som känns tillfredsställande 

för honom eller henne i just det sammanhanget och vid tillfället kan musiken ge effekter 

som pulsökning, högre blodtryck och ökning av en del stresshormoner (s. 46).  

 

3.3 Idoler och stil  

Människan glömmer lätt bort hur mycket kultur vi är omgivna av. Radioprogram, filmer 

och musik blir som bakgrund till människans vardagliga liv (Johansson 2012, s. 93). 

Under puberteten söker tonåringar efter roller och identiteter och musiken blir en viktig 

del i identitetssökandet. Tonåringarna börjar identifiera sig med artister och blir deras 

fans (Ruud 2013, s. 150). Idol kan definieras på följande vis ”Idol är en hjälte, en 

favorit, en stjärna eller en förebild, det vill säga någon som man beundrar mycket” 

(Nationalencyklopedin 2016c). Det blir speciellt viktigt för många ungdomar att ha en 

idol under sökandet efter sin identitet (Lilliestam 2009, s. 138). Ungdomar finner sina 

idoler utifrån erfarenhet och tillhörighet, de kan finna inspiration från hela världen 

genom olika massmedier. För ungdomar finns det en nödvändighet att testa olika roller 

och bli accepterade av andra ungdomar (Borgström 2002, s. 19). Kjellander (2013) 

skriver i sin doktorsavhandling Jag och mitt fanskap att för personerna i hennes studie 

innefattar att vara ett fan för dem främst att de använder sig av musiken för att ta sig 

igenom vardagen. De beskriver även att de känner igen sig själva i musiken. En del 

relaterar starkt till låtarnas låttexter och andra bär kläder och andra attribut som kan 

knytas till bandet de är fans till. Att vara ett fan betyder dock inte att man behöver ha en 

viss grupptillhörighet eller stil. Ett fan brukar identifiera sig själv med sin idol genom 

att finna personliga kopplingar i låttexter, musik eller idolens privatliv (s. 137-138).  
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I sökandet efter sin identitet drar sig ungdomar gärna till idoler (Borgström 2002, s. 19). 

Idoler är de människorna som gör att andra människor ser stil som en viktig del i 

kulturen (Johansson 2012, s. 91).  

 

Begreppet stil och uppfattningar om det är viktigt för till exempel vardagslivet, estetik, 

livsstilar, ungdomskulturer och identiteter (Bjurström 2005, s. 141-142). Människan 

identifierar sig utifrån sitt utseende och kropp. Ungdomarna jämför sig med ideal, sina 

vänner och syskon. (Frisén & Hwang 2006, s. 20-26). Idag kan stil användas som en 

möjlighet att uttrycka sin personlighet. Människan ändrar inte bara sitt utseende utan 

bygger upp ett hem med inredning efter egen smak. Människan ändrar inte bara sitt hem 

och sin kropp utan hela livsstilen (Johansson 2012, s. 90-91). Är en människa extra 

intresserad av ett band eller en artist kan hon eller han vara ett fan. Fans engagerar sig i 

bandet eller artisten och känner ofta starka känslor för dem. Det är vanligt att klä sig i 

liknande kläder och ändra sin frisyr utifrån sin idols utseende (Lilliestam 2009, s. 138-

139). Kjellander (2013) berättar om Kiss-fanet Axel och hur han som ung klädde sig i 

en stil som kunde knytas till genren hårdrock. Han klippte sedan av sitt långa hår och 

slutade allt eftersom bära kläder och accessoarer som kunde kopplas till genren. Han 

hade trappat ned sitt musikspelande och hans behov att kopplas till hårdrock var längre 

inte lika stort. Kjellander (2013, s 139-140) beskriver även Sanne som istället visar för 

omgivningen att hon lyssnar på hårdrock genom att klä sig i de attribut som kan knytas 

till genren. 
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4 Metod 
 

4.1 Val av metod 

Kvalitativ forskning inriktar sig till större del på ord än på siffror (Bryman 2006, s. 

249). Vid användning av kvalitativa frågor i en studie finns det öppning för att få större 

förståelse för upplevelser, med en chans att kunna få ut mönster av erfarenheter och 

upplevelser (Trost & Hultåker 2016, s. 23). Ahrne och Svensson (2015) berättar om tre 

olika sätt som vi kan använda oss av vid insamling av empiriska data. Av de tre olika 

sätten är ett av dem extra relevant för denna studie: “Vi kan fråga människor hur och 

varför de gör saker eller vad de tycker och tänker” (s. 8). Studien är kvalitativt inriktad. 

Den genomfördes via en enkätundersökning eftersom det ger en möjlighet att få svar av 

ett större antal elever under en kortare tidsram. Nio av tio frågor var öppna frågor. De 

öppna frågorna gjorde att de som svarade hade en möjlighet att uttrycka sig med egna 

ord, vilket gynnade studien.  

 

4.2 Urval 

Studien genomfördes på fyra olika skolor i södra Sverige. På grund av en kort tidsram 

inom vilken studien skulle genomföras valdes inga av de deltagande skolorna ut av en 

slump. Den första sökningen på skolor som ville delta gjordes på sociala medier via 

gruppen Musiklärare på Facebook. Två lärare svarade och ville delta med sina elever. 

De två andra utvalda skolorna känner jag lärarna på och de ville vara med i studien. Jag 

har ingen personlig anknytning till någon av eleverna på skolorna. Eleverna i studien 

går alla i årskurs nio, valet är gjort utifrån egna erfarenheter kring identitetsförändringar 

i den åldern. Totalt femton klasser i årskurs nio deltog i undersökningen. 374 ungdomar 

fick möjlighet att svara på enkäten. Eventuell statistik av frånvaro på grund av sjukdom 

finns det inget underlag på och räknas därför inte med.  

 

4.3 Genomförande 

Första steget i genomförandet var utformning av enkätfrågor. De utformades utifrån 

egna erfarenheter om musik kopplat till identitet och det som ansågs var mest intressant 

av det ämnet. Kylén (2004) beskriver fyra olika steg i enkätkonstruktion: 
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1. Första utkastet 

Utforma enkätfrågor och låta två eller tre personer testa frågorna genom 

att svara på dem. Fråga sedan personerna om vad som bör förbättras och 

förtydligas. 

 

2. Första försöksversionen 

Utforma enkäten som du tänker dig att den ska se ut när den är helt klar. 

Utforma även en ingress eller ett följebrev. Låt personer ur målgruppen 

besvara enkäten och intervjua dem sedan igen kring vad de tyckte. Gå 

igenom deras svar på enkäten och gör en provsammanställning av 

materialet. 

 

3. Slutversionen 

Utforma den slutgiltiga versionen av enkäten. 

 

4. Skicka ut, samla in och gör en påminnelse 

Skicka ut enkäten. Var beredd på att skicka ut påminnelser (s. 58-59). 

 

Utformandet av enkät och följebrev till denna studie utgick ifrån Kyléns fyra steg, med 

små korrigeringar. Först utformades enkätfrågor som handledaren gick igenom och gav 

idéer kring förbättringar. När nya frågor var utformade tilläts en fjortonårig kille och en 

elvaårig tjej svara på frågorna. På grund av begränsad tid valdes killen och tjejen ut trots 

att de inte går i årskurs nio ännu. Frågorna, enkätsvaren och följebrevet skickades till 

handledaren för diskussion om frågorna. Efter det utformades den slutgiltiga enkäten 

och skickades ut. 

 

Enkäten skapades, skickades ut och bevarades via hemsidan Surveymonkey. 

Enkätundersökningen pågick mellan datumen sjunde november till den fjortonde 

november. Den första läraren som gjorde undersökningen med sina elever lånade 

bärbara datorer på skolan och lät eleverna besvara enkäten genom dem under 

lektionstid. Den andra läraren beskrev att han laddade upp enkäten på skolans intranät 

där eleverna kunde hämta enkäten. De besvarade enkäten via bärbara datorer eller sina 

smartphones under lektionstid. Den tredje läraren gjorde enkätundersökningen med sina 
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elever i skolans datorsal under lektionstid. Den fjärde läraren lät eleverna besvara 

enkäten under lektionstid på sina personliga datorer. Enkäten består av tio frågor där nio 

utav dem är öppna frågor. En öppen fråga innebär att den deltagande svarar på frågan 

genom att använda sina egna ord. En öppen fråga ställer krav på att den deltagande 

behöver kunna formulera sitt svar, men ger även en mycket större frihet i hur deltagaren 

kan formulera sig (Kylén 2004 s. 61). 

 

4.4 Databearbetning 

Totalt svarade 261 ungdomar på enkäten. Vid sammanställningen av resultatet användes 

alla enkätfrågorna förutom fråga sju (se bilaga A), vilket var ett medvetet 

avgränsningsval. Den insamlade datan kategoriserades efter dessa rubriker: Musik och 

lyssnande, Musik och känslor, Stil och Idoler. Från kategorin Musik och lyssnande 

bildades underkategorierna Sociala grupper och Guilty pleasures. Från kategorin Musik 

och känslor skapades underkategorierna Musikens påverkan på ungdomar och 

Musikstilar och sammanhang. Varje fråga fick ett eget worddokument där ungdomarnas 

svar sammanställdes genom att kategorisera svaren utifrån elevernas åsikter och tankar.  

 

4.5 Etikdiskussion 

Studien utgår ifrån Vetenskapsrådets etiska regler för forskning. Vetenskapsrådet (2002) 

har utformat fyra huvudkrav för vetenskaplig forskning. Dessa är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att forskaren ska informera deltagarna kring deras villkor i studien. Forskaren 

ska även berätta om hur det är frivilligt att delta och att de som deltar har rätt till att 

avbryta sin medverkan när som. Samtyckeskravet innebär att forskaren behöver ha 

deltagarnas samtycke för medverkan i studien (s.7-11). Ett brev till ungdomarna med 

information kring etiska regler skickades ut till respektive lärare, som förde 

informationen vidare. I brevet fanns även en länk till enkätundersökningen, information 

om forskaren, studiens syfte och kontaktuppgifter till forskaren och handledare. I brevet 

förklaras det att studien är anonym och att de som deltar har rätt att avbryta sin 

medverkan eller inte delta alls. Konfidentialitetskravet innebär att forskningsmaterialet 

ska hanteras på ett säkert sätt. All känslig information från deltagarna ska hållas borta 

ifrån obehöriga. Ingen av de deltagande ska kunna identifieras av utomstående 

människor (s. 12-13). Materialet förvaras på en privat inloggningsprofil på hemsidan 

Surveymonkey. Materialet hanteras på en lösenordsskyddad dator. Enkäten besvarades 



  

 

 14 

också anonymt vilket gör att ingen kan se vem som har skrivit vad. Nyttjandekravet 

innebär att det insamlade materialet inte får lämnas ut för kommersiellt användande (s. 

14). Materialet kommer endast att användas i denna studie. Det kommer inte lämnas ut 

till någon annan.  

 

5 Resultat 

I denna del presenteras resultatet av enkätundersökningen. I enkätundersökningen 

inkom 261 svar fördelat på 133 tjejer, 126 killar och 2 stycken som valde att inte svara 

på vilket kön de tillhör. Vilket motsvarar ca 51 procent tjejer ca 48 procent killar. Nedan 

presenteras resultatet utifrån kategorierna Musik och lyssnande, Musik och känslor, Stil 

och Idoler. Rubrikerna har sin motsvarighet i enkätfrågorna (bilaga A).  

 

5.1 Musik och lyssnande 

Under huvudrubriken Musik och lyssnande används begreppet musiklyssnande som ett 

allmänt resonemang runt lyssnande. I underkategorin Sociala grupper berörs enkätfråga 

nummer 5. I underkategorin Guilty pleasures berörs enkätfråga nummer 6. 

 

5.1.1 Sociala grupper 

I enkätundersökningen skriver 37 procent av ungdomarna att de inte lyssnar på samma 

musik som sina kompisar. Dessa ungdomar beskriver att de lyssnar på musik som de 

inte anser är lika vanligt bland ungdomarna idag. Denna typ av musik består av 

musikstilar som bland annat country, rock, hip-hop, rap, kpop, jazz och så kallad 

”gammal musik” från band som Kiss och Guns n’ Roses. När en av ungdomarna får 

frågan om han anser att han lyssnar på samma musik som sina kompisar, så skriver han 

såhär: 

 

Njae de flesta lyssnar ju på musik bara för att alla andra gör det. Du vet topplistan. Jag 

tycker däremot inte att den alltid är så bra, mest remixer (enkätcitat). 

 

Personen i fråga beskriver att många ungdomar lyssnar på en viss sorts musik bara för 

att andra runt omkring lyssnar på den musiken. Enligt honom verkar ungdomarnas 

musiksmak påverkas mycket av vad andra lyssnar på, istället för att ungdomarna väljer 

sin egen musiksmak utifrån vad de egentligen själva vill lyssna på. 
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 61 procent av ungdomarna beskriver att de lyssnar på samma musik som sina kompisar, 

alltid eller ibland. En del berättar att de lyssnar på exakt samma musik, medan andra 

förklarar att några av låtarna de lyssnar på är samma, men att de lyssnar på mycket 

annan musik också. Många beskriver att de lyssnar på topplistan på Spotify och att 

deras kompisar också gör det. Andra skriver att de lyssnar på samma musik som sin 

bästa kompis men inte alltid på samma musik som andra kompisar. En av ungdomarna 

formulerar sig såhär: 

 

De flesta gör det eftersom det är den mest vanliga musiken nu för tillfället, förutom 

country, det är nog bara jag som gillar det. En del av mina kompisar lyssnar också på 

rock (enkätcitat). 

 

Han beskriver här att de flesta lyssnar på den mest ”vanliga” musikstilen. Popmusik 

(främst den musik som ligger på topplistan på Spotify) har av ungdomarna 

kategoriserats som den vanligaste musikstilen och de flesta beskriver att det är den 

musikstilen de har gemensamt med sina kompisar.  

 

5.1.2 Guilty pleasures 

Guilty pleasures är ett begrepp för musik som personer gillar att lyssna på men inte vill 

eller vågar berätta för någon annan (Ruud 2013, s. 39). 77 procent av ungdomarna i 

denna studie beskriver att det inte finns någon musikstil de lyssnar på som de inte vågar 

eller vill berätta för någon annan. Flera av ungdomarna svarar att de inte bryr sig om 

vad andra tycker, att de inte skäms över sin musiksmak och några är frågande kring 

varför de inte skulle våga berätta det. 

 

18 procent av ungdomarna svarar att det finns musik de inte vågar eller vill berätta om 

för någon annan. Följande musikstilar nämner flera ungdomar som sina guilty 

pleasures: kpop, jazz, rock, metal, lovsånger, hip hop, musik från Disney-filmer, 70-tals 

musik, 80-tals musik och 90-tals musik. En av ungdomarna skriver såhär om guilty 

pleasure:  

 

Rock för att det är många som ej gillar det och jag vill inte känna mig så hård som en 

hårdrockare (enkätcitat). 
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Citatförfattaren vill inte identifieras med hårdrockarna och väljer därför att inte berätta 

för någon att hon lyssnar på rock.  

 

Musik om känslor och kärlek beskriver flera stycken som sitt guilty pleasure. Flera av 

ungdomarna berättar att orsaken till att de inte vågar eller vill berätta att de lyssnar på 

musik om kärlek och känslor, är att musiken berättar hur de egentligen känner sig och 

de vill de inte att någon annan ska veta. En av ungdomarna beskriver att hon inte vill 

berätta för andra att hon lyssnar på ”deppiga låtar”, eftersom hon vill framställa sig själv 

som en glad person för människor runt omkring henne. 

 

De ungdomar som motiverar varför de inte vill berätta om musiken de lyssnar på skriver 

att det bland annat beror på att ingen annan lyssnar på den musiken, att någon ska ändra 

sin uppfattning om dem eller att någon ska tycka att de är konstiga. En av ungdomarna 

skriver så här: 

 

 Rock och gammal musik för att det känns som om ingen annan lyssnar på sånt. 

(enkätcitat). 

 

Hon vill inte visa att hon lyssnar på någonting som andra i hennes ålder inte lyssnar på. 

Hon vill inte framställas som någon som lyssnar på rock, utan hellre som någon som 

lyssnar på den musik hon uppfattar att alla andra lyssnar på. Hon vill inte identifieras 

som någon som lyssnar på något som tolkas som annorlunda. En annan av ungdomarna 

formulerade sig så här: 

 

Lovsånger är något jag älskar att lyssna på men dock vågar jag inte berätta för vissa 

människor att jag lyssnar på det. Jag är rädd att de ska tycka nåt annat om mig bara för att 

jag lyssnar på lovsånger (enkätcitat). 

 

Personen i fråga har en rädsla för att människor runt omkring ska identifiera henne 

annorlunda än tidigare, utifrån den musiken hon lyssnar på, därför väljer hon att inte 

berätta om sitt guilty pleasure för alla. Lovsånger är något som bland ungdomarna inte 

räknas till den vanliga musiken att lyssna på, vilket väcker hennes rädsla för att bli 

identifierad på ett nytt vis. Knappt en handfull av tonåringarna berättade att de lyssnade 

på lovsånger. 
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5.2 Musik och Känslor 

I detta avsnitt presenteras Musik och känslor med utgångspunkt i ett lyssnande kopplat 

till olika känslor. I underkategorin Musikens påverkan på ungdomar berörs enkätfråga 

nummer 4. I underkategorin Musikstilar och sammanhang berörs enkätfrågorna 2 och 3. 

 

5.2.1 Musikens påverkan på ungdomar 

Musik kan ha en förmåga att påverka människan på olika vis, framför allt kan musik 

påverka människans känslor och humör (Lilliestam 2009, s. 142-143). 10 procent av 

ungdomarna i studien berättar att de anser att musiken de lyssnar på inte påverkar dem 

på något vis alls. 85 procent av ungdomarna beskriver att musiken de lyssnar på 

påverkar dem. En del av dem beskriver att de påverkar dem mycket och några av dem 

beskriver att de påverkar dem lite mindre. De flesta skriver att musiken påverkar deras 

känslor och humör. En del förklarar att de lyssnar på glad musik när de är ledsna för att 

bli glada och peppade, medan andra lyssnar på sorglig musik när de är ledsna. En av 

ungdomarna skriver så här: 

 

Musiken påverkar mig väldigt psykiskt. Både på bra och dåliga sätt. Mår jag dåligt så 

borde jag kanske lyssna på musik med happiness i, men istället så lyssnar jag på deep 

musik, vilket gör att jag känner mig mer ensam och nedstämd. Men när jag väljer att 

lyssna på mer taggande musik blir jag mycket mer pigg och känner att jag orkar mer 

(enkätcitat). 

 

Personen i fråga beskriver att musiken påverkar hennes känslor. Hon använder musiken 

som ett medel för att förstärka sina känslor när hon är ledsen och som ett hjälpmedel för 

att må bättre när hon lyssnar på musik hon specificerar som mer taggande. 

   

Många beskriver att de använder musik för att lugna ner sig och andra använder musik 

för att känna sig peppade, motiverade, som hjälp för att lättare kunna koncentrera sig 

bättre i skolan och för att lära sig ett språk bättre. En del beskriver musik som terapi för 

att må bättre och glömma allt jobbigt och andra skriver hur musiken påverkar eller 

speglar hans eller hennes personlighet. En av ungdomarna som anser att musiken 

påverkar honom formulerar sig så här: 

 

Ja, det tror jag! På senaste tiden har det ändrat mig som person. Jag har lyssnat på rätt så 

mycket lugn musik vilket har gjort mig själv mycket lugnare och jag har även kunnat 
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"tänka" bättre. Det har även ändrat hur jag känner och hur jag mår, så att ja, musiken har 

"ändrat" mig (enkätcitat). 

 

Personen i fråga beskriver att musiken har ändrat hans sinnesstämning, han har blivit 

lugnare och mer koncentrerad genom att lyssna på musik som han anser är lugn. 

Musiken har påverkat hans sätt att vara, hur han mår och hans känslor. 

 

5.2.2 Musikstilar och sammanhang 

I enkätundersökningen framkommer vilka musikstilar som är populärast bland 

ungdomarna. Popmusiken och framförallt de låtarna som ligger på topplistan på 

musiktjänsten Spotify är den mest populära musikstilen bland ungdomarna. Många 

lyssnar även på hip-hop och housemusik. Ett färre antal av ungdomarna lyssnar på 

musikstilar som reagge, rock och dansband. Det finns även musikstilar som är mindre 

populära bland ungdomarna, endast ett fåtal berättar att de lyssnar på musikstilar som 

metal, kpop och country. 

 

I enkätundersökningen berättar tonåringarna om när och varför de lyssnar på musik. En 

del av ungdomarna beskriver att de lyssnar på musik vid vardagliga sysslor som när de 

städar, tränar, åker buss, bil eller cyklar, duschar, lagar mat eller sminkar sig. Många av 

ungdomarna förklarar även att de främst lyssnar på musik när de är ensamma. En av 

niondeklassarna uttrycker sig så här: 

 

I bussen, när jag matar djuren, när jag spelar, när jag går till bussen. Musiken fyller ett 

tomrum (enkätcitat). 

 

Här beskriver tonåringen att han lyssnar på musik när han gör vardagliga sysslor. 

Musiken fyller en funktion som bakgrundsmusik. Flera andra ungdomar beskriver att de 

lyssnar på musik när de är själva eller gör tråkiga saker. En del verkar använda musik 

som sällskap när de är ensamma och eller gör tråkiga saker och andra använder det som 

motivaton eller avkoppling i samma situationer. 

   

En av ungdomarna berättar att musik ibland kan vara som medicin för honom, han 

lyssnar på musik för att må bättre när han är ledsen. Flera ungdomar beskriver att de 

lyssnar på musik just för att må bra, bli lugna och för att bli glada. Många av 

ungdomarna beskriver att de nästan alltid lyssnar på musik och en del berättar att 
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anledningen till att de lyssnar på musik är för att de älskar musik. En av ungdomarna 

uttrycker sig på följande vis: 

 

Hemma, i skolan, i bilen, när jag tränar, alltså typ överallt. Bara för att jag älskar att 

lyssna på musik (enkätcitat). 

 

Hon och flera andra av ungdomarna kopplar musiklyssnande till sina känslor och hur 

musiken påverkar deras känslor. De blir bland annat ledsna, glada, lugna och 

motiverade av musiken. Här beskriver ungdomen istället vilken känsla hon har till 

musiken, vilken i detta fallet är kärlek. 

 

5.3 Stil och smak 

18 procent av ungdomarna i studien tror inte att någon klär sig efter sin musiksmak (Se 

enkätfråga 8). 80 procent av ungdomarna skrev att de tror att en del klär sig efter 

musiken de lyssnar på. Ungdomarna beskriver att inte alla ungdomar klär sig efter sin 

musiksmak, utan bara några stycken. De anser att det främst beror på vilken musikstil 

de lyssnar på. Ungdomarna tror att det framförallt är de som lyssnar på musikstilarna 

rock, hip-hop och punk som klär sig efter sin musiksmak. För att förtydliga 

ungdomarnas åsikter och tankar presenteras ett citat skrivet av en av ungdomarna: 

  

Det varierar från person till person tror jag. Till exempel jag som lyssnar på musik som 

ganska många andra lyssnar på har inte samma klädsmak som jag. Men personer som 

kanske bara lyssnar på rock kanske har samma klädstil (enkätcitat). 

 

Personen i fråga tror att de som lyssnar på den vanligaste musikstilen, vilken i 

enkätundersökningen har visat sig vara populärmusik (sådan musik som ligger på 

topplistorna på Spotify), inte klär sig efter musiken de lyssnar på i samma utsträckning 

som de som endast lyssnar på en musikstil, i detta fallet rock. Hon menar att de som 

endast lyssnar på en musikstil lättare identifierar sig med musikstilen. En annan av 

ungdomarna berättar att hon anser att musiksmaken och klädstilen avspeglar en 

människas personlighet. 

 

I enkätundersökningen beskrev 74 procent av ungdomarna att de inte tror att de klär sig 

efter sin musiksmak (se enkätfråga 9). 22 procent av ungdomarna skriver att de klär sig 

efter musiken de lyssnar på, mer eller mindre. Många beskriver att de påverkas och 
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inspireras av musiken i sitt val av kläder. Ett fåtal ungdomar beskriver att de helt och 

hållet klär sig efter sin musiksmak. De ungdomar som svarat att de klär sig efter sin 

musiksmak lyssnar främst på rap, rock, k-pop, nightcore, svensk pop, indie och pop. 

Resten av dem som skriver att de klär sig efter musiken, men inte till lika stor grad 

skriver att de främst lyssnar på popartister som bland annat: Ariana Grande, Zara 

Larsson och Justin Bieber. Band som bland annat: Bon Jovi, System of a down, 

Slipknot och Twenty one pilots. Genrer som bland annat: Tropisk house, Alternativ 

rock, Nightcore, Kpop och Lovsång. 

 

Flera av ungdomarna som skriver att de påverkas lite av musiken eller inte påverkas 

alls, lyssnar främst på pop eller på ”blandad” musik, en del beskriver att de klär sig 

modernt och att det inte finns någon klädstil till den musiken de lyssnar på. De som 

lyssnar på popartister som till exempel Justin Bieber och Ariana Grande tycker att deras 

kläder är snygga och kan inspireras av det. En av ungdomarna skriver: 

 

Jag kan ta en del inspiration från mina favoritartister men klär mig inte precis som dem 

även om jag tycker om deras smak väldigt mycket (enkätcitat). 

 

Denna person får inspriration av sina favoritartisters stil hon kan applicera på sin egen 

stil. Hon får inspiration hon kan använda för att bygga upp den hon vill vara. 

 

5.4 Idoler 

I studien svarar 17 procent ungdomarna att de inte har någon favoritartist eller något 

favoritband (se enkätfråga 10). 67 procent svarar att de har ett eller flera favoritband 

och/eller favoritartister. Flertalet av ungdomarna skriver att de lyssnar på popmusik, 

många lyssnar på topplistorna på Spotify. Andra populära genrer hos ungdomarna är 

house och hip-hop. De ungdomar som har motiverat varför de tycker att vissa band eller 

artister är extra bra har skrivit att det beror på att: 

 

• de gillar att sjunga och får inspiration till sitt sångövande från artisterna 

• låtarna är sköna 

• låttexterna uttrycker sig på ett vis som de själva inte kan 

• ungdomarna mår bra av att lyssna på musiken 

• artisterna är ödmjuka 
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• artisterna har en fin känsla i sången 

• ungdomarna får olika känslor av musiken 

• artisten är snygg 

• låttexten handlar om viktiga saker 

• musikerna spelar riktiga instrument istället för att skapa elektronisk musik 

• artisterna inspirerar dem 

 

En av ungdomarna skriver: 

 

Jag tycker att Sia är väldigt bra för att hon är en väldigt speciell artist med bra låttexter 

och hon har en fantastisk röst, hennes sätt att vara är lite mystiskt och det är det som gör 

henne så bra. Jag gillar också Kanye West för att jag tycker att han är cool för att hans 

sätt o vara är väldigt speciellt och kan anses som elak eller kaxig men det är det som gör 

honom så cool. Han har cool stil och är självsäker och rolig. Hans låtar är svängiga och 

nästan alla är bra (enkätcitat). 

 

Tonåringen beskriver att hon gillar artisterna eftersom hon tycker de är väldigt duktiga 

och gör bra musik, men hon beskriver även att hon tycker om deras personligheter. I 

sina ytterligare enkätsvar anser hon även att hon inspireras av den musikstil hon lyssnar 

på eftersom den berättar vem hon är. Hon har möjlighet att påverkas av dessa artisters 

musik, men kan även påverkas av deras personlighet. 

  

5.5 Sammanfattning 

I Sociala grupper framkommer det att många ungdomar beskriver att de lyssnar på 

samma musik som flera eller någon av sina kompisar. En av ungdomarna beskriver att 

det kan bero på att musiken som finns på topplistan på Spotify är väldigt populär. En 

annan beskriver att han upplever att många ungdomar lyssnar på en viss musikstil bara 

för att alla andra lyssnar på den. I Guilty pleasures framkommer att 47 ungdomar har ett 

guilty pleasure. Deras guilty pleasures är följande musikstilar: kpop, jazz, rock, metal, 

lovsånger, hip hop, musik från Disney-filmer, 70-tals musik, 80-tals musik och 90-tals 

musik. En del beskriver också musik som handlar om känslor som sitt guilty pleasure. 

Ungdomarna vill berätta om sitt guilty pleasure för att musiken beskriver deras känslor, 

vilka de anser är privata, att de inte vill identifieras med en speciell genre, att någon ska 

ändra uppfattningen om dem som person. 
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I Musikens påverkan på ungdomar framkommer att ett stort antal av ungdomarna anser 

att musik påverkar dem på något vis. Musiken påverkar främst deras känslor och humör. 

I Musikstilar och sammanhang presenteras ungdomarnas skäl till att lyssna på musik. 

Ungdomarna beskriver att de lyssnar på musik eftersom de älskar musik, använder det 

samtidigt som de gör vardagssysslor eller för att påverka sina känslor, för att bli gladare 

eller lugnare. 

  

I Stil och smak framkommer att flertalet av ungdomarna tror att en del klär sig efter sin 

musiksmak. Många beskriver att de tror att främst de som lyssnar på musikstilen rock 

klär sig efter sin musiksmak. Ungefär en femtedel av ungdomarna beskriver att de klär 

sig efter sin musiksmak eller inspireras av den. I Idoler presenteras att många av 

ungdomarna har en musikidol som de kan påverkas eller inspireras av på olika vis. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras Musik och lyssnande, Musik och känslor, Stil, Idoler, 

Metoddiskussion och Förslag på fortsatt forskning. 

  

6.1 Musik och lyssnande 

Musik och lyssnande kom att bli den största kategorin i uppsatsen, vilket kan bero på att 

det är ett ämne som jag ser mycket av mig själv i. Kanske styrdes skrivandet både 

omedvetet och medvetet åt detta håll. 

 

6.1.1 Gruppidentitet och Guilty pleasures 

I resultatet framgår att flera av ungdomarna lyssnar på samma musik som sina 

kompisar. Den gemensamma musikstilen har främst visat sig vara den musik som ligger 

på topplistan på Spotify. I resultatet beskriver en kille att han anser att de flesta 

ungdomar lyssnar på topplistan bara för att alla andra gör det. I tidigare forskning 

presenteras att Scheid (2009) pratar om en studie där de kommer fram att ungdomar 

utformar sin identitet genom att jämföra sig med människor runt omkring (s. 33-34). 

Precis som Scheid beskriver så verkar det vara många ungdomar som jämför sig med de 

som finns runt omkring och anpassar sig efter det när de väljer vilken musik de ska 

lyssna på. 

 

Ungefär en femtedel av ungdomarna i studien beskrev att det finns musik de lyssnar på 

som de inte ville berätta om för någon annan. Anledningarna till det var: 

 

• att de inte ville identifieras med en viss genre 

• de vill verka glada utåt, 

• de lyssnar på musik som beskriver deras känslor, som de anser är väldigt privata 

• att ingen annan lyssnar på den musiken och att någon ska ändra uppfattningen om 

dem som personer och kanske uppfatta dem som konstiga, eftersom de tror att andra 

tycker att musiken är konstig. 

  

Lilliestam (2009) pratar om att det har blivit mer och mer vanligt att kategorisera 

ungdomar efter deras musiksmak. Han beskriver att musik framför allt bland ungdomar 

har en koppling till vem de är eller vill vara (s. 131). Ruud (2013) berättar om en 
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hemsida som är till för att bekänna sina guilty pleasures, han anser att guilty pleasures 

säger mycket om vem vi vill framställa oss att vara (s. 39). Ruud och Lillestam 

beskriver att den musiken vi lyssnar på har en koppling till den vi är eller den vi vill 

framställa oss som att vara. En del av ungdomarna som hade ett guilty pleasure beskrev 

att de inte ville berätta om sina guilty pleasures eftersom ingen annan lyssnade på den 

musiken. Några av ungdomarna beskrev att de var rädda att någon skulle tycka att 

musiken var konstig och därför också tycka att de som personer var konstiga. 

Danielsson (2012) berättar att musik kan användas för att framställa sig själv. Men för 

den som använder musik på detta vis finns det en risk att deras personlighet kopplas 

ihop med musiken av andra människor och hon eller han kan då uppfattas som till 

exempel normal, töntig, cool eller speciell (s. 149). Några av ungdomarna verkar ha en 

rädsla för att uppfattas på ett visst sätt utifrån musiken de lyssnar på. Frith (1996) 

skriver att hans elever anser att andra människors musiksmaker har en effekt på vänskap 

och kärlek (s. 29). Av en oro att sticka ut och inte längre bli accepterad av sina vänner 

på grund av sin musiksmak undviker en del ungdomar att berätta vad de lyssnar på. 

Dessa ungdomar vill hellre framställa sig själva som någon som lyssnar på den musiken 

som alla andra lyssnar på. De vill identifieras som ”alla andra”, de som lyssnar på den 

vanliga musiken, som inte anses som konstiga. Dessa ungdomar håller delar av sin 

identitet för sig själva och framställer sig istället som den de vill uppfattas som av 

människor runt omkring. De knyter sin musiksmak väldigt starkt till sin identitet och till 

sina känslor. 

  

Ungdomars påverkan av kompisar i sitt val av vilken musik de lyssnar på är möjligt att 

koppla till Ruuds sociala rum. I det sociala rummet pratar Ruud (2013, s. 139) om att 

den musiken vi lyssnar på kan visa vilka vi är. Han beskriver att utifrån hur andra 

människor uppfattar oss formar vi vår egen självuppfattning. Det Ruud beskriver här är 

något som ungdomarna verkar vara medvetna om. Många av ungdomarna i studien 

verkar lyssna på samma musik som sina vänner och några ungdomar har en rädsla för 

att uppfattas på ett annat vis om de visar att de lyssnar på något annat. I studien märker 

jag att musiken speglar många ungdomars identitet, kanske knyter de ungdomar som har 

ett guilty pleasure sin identitet lite starkare till musiken. 
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6.2 Musik och känslor  

Resultatet av studien pekar på att majoriteten av ungdomarna anser att musik påverkar 

dem. De flesta beskriver att musik påverkar deras känslor och humör. De använder 

musik för att: 

 

• lugna ner sig 

• göra vardagssysslor roligare 

• känna sig peppade och motiverade 

• en del beskriver att de använder musik som terapi eller medicin, för att må bättre 

och glömma allt jobbigt och andra skriver att musiken påverkar eller speglar 

hans eller hennes personlighet.  

 

Ruud (2002) beskriver att musik kan påverka och förändra känslor, den kan lugna oro 

och stress och även skapa energi (s. 43). Precis som Ruud beskriver framkommer det i 

resultatet att ungdomarna använder musik för att påverka sina känslor. Många utav dem 

använder musiken just för att bli gladare. Gabrielsson (2008) beskriver att flera 

deltagare i en av hans studier beskrev att de tagit sig ur en depression genom att lyssna 

på en för dem ny typ av musik (s. 532-533). Några av ungdomarna lyssnar på musik när 

de är ledsna. Några lyssnar på något de uppskattar som glad musik när de är ledsna för 

att bli gladare. En del lyssnar på något som de uppskattar som ledsen musik, troligtvis 

för att få ur sig alla ledsna känslor för att sedan kunna må bättre. Lilliestam (2009) 

beskriver att musik kan förändra och påverka känslor och humör, musik kan användas 

för att komma ner i varv, göra tråkiga saker roligare, få människor att bli glada eller 

ledsna, för att få ur sig sina känslor (s. 142-143). Han skriver här att musik kan 

användas för att få ur sig sina känslor, precis på de vis som ungdomarna använder 

musik när de lyssnar på ledsen musik när de är ledsna. Ungdomarna använder ofta 

musik som bakgrundsmusik när de gör vardagssysslor, antingen för att det känns tomt 

utan det, eller för att göra sysslorna roligare, precis så som Lillestam menar när han 

skriver att musik används för att göra tråkigare saker roligare. 

 

Theorell (2009) beskriver följande fysiologiska effekter som en människa kan få under 

påverkan av musik: blodtrycksförändringar, högre eller lägre puls och minskning eller 

ökning utav stresshormoner (s. 46). Ungdomarna beskriver att de använder musik för att 

lugna ner sig och för att bli taggade och motiverade. Jag tänker mig att den musiken de 
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använder för att känna sig lugna gör att de blir lugna eftersom pulsen, blodtrycket och 

stresshormonerna blir lägre. Musiken som gör att de känner sig taggade och motiverade 

tänker jag mig ökar puls, blodtryck och eventuellt stresshormoner. 

 

Att musiken och musikupplevelser påverkar ungdomarnas känslor och humör är något 

som framkommer tydligt i denna studie, många använder det som ett hjälpmedel för att 

må bättre. Några av ungdomarna beskriver musiken som medicin och används som en 

typ av terapi, vilket kan kopplas till det transpersonliga rummet. Ruud (2013 beskriver 

att i det transpersonliga rummet står känslorna i fokus, d.v.s. starka musikupplevelser 

som kan ge människan starka fysiska reaktioner. Ruud skriver att människor använder 

musiken som ett sätt att komma ifrån verkligheten för att glömma den och få vara i 

någon påhittad verklighet för en stund (s. 236). Att få vara ifred och glömma 

verkligheten en liten stund är något som jag kopplar till terapi och välmående. Vid en 

jobbig situation tycker jag att mitt välmående stärks vid lyssning på musik. Jag upplever 

att många av ungdomarna känner på samma vis. 

 

6.3 Stil och smak 

Flertalet av ungdomarna i studien beskriver att de inte klär sig efter musiken de lyssnar 

på. Utav de ungdomarna som beskrev att de klär sig efter musiken de lyssnade på 

beskrev de flesta att de inspireras av musiken och artisterna i sitt val av kläder. Endast 

några få ansåg att de klädde sig helt efter sin musiksmak. Frisén och Hwang (2006) 

beskriver att våra klädval visar vem vi vill vara. Många av ungdomarna vill inte skilja 

sig så mycket från de runt omkring, de vill istället passa in (s. 28-29). Något som 

framkommer under studien är just rädslan för att inte passa in eller uppfattas som 

konstig. En del skriver att de klär sig som alla andra och många inspireras av genren 

popmusik i sitt val av klädstil. Jag ser det som det för många ungdomar blir viktigare att 

passa in än att hitta en stil som de trivs med. Johansson (2012) beskriver att människan 

inte bara ändrar sitt utseende utan även inredningen i sitt hem, sin kropp och hela sin 

livsstil. (s. 90-91) Ett fåtal av ungdomarna verkar leva på detta vis. De inspireras väldigt 

mycket av sin musikstil och klär sig även efter den. Jag skulle beskriva det som att deras 

främsta identifikationsobjekt är den musikstil de lyssnar på. Andra ungdomar verkar 

istället ta mycket inspiration från musiken till den de är eller vill vara, men det kan 

finnas andra identifikationsobjekt som för dem är större än vad musik är.  
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Ungdomarna väljer sin stil om den så är inspirerad av kompisar eller artister, vilket 

kopplas till det personliga rummet. När Ruud (2013) talar om det personliga rummet 

menar han bland annat att genom samspel med andra människor kommer människan 

närmare sig själv och sina känslor. Några av de tidigaste och starkaste minnena 

människan har från sin barndom är knutna till musik och människor i sin närhet (s.82). 

Några av ungdomarnas stilar och kanske till och med personlighet inspireras av deras 

musiksmak. Den inspirationen tänker jag kan komma från musikstilens kultur, artisten 

eller bandet, som på något vis består av andra människor. Utan dessa människor tänker 

jag att det inte skulle finnas något för dessa ungdomar att få inspiration från, eller något 

eller någon att identifiera sig med. 

 

Utifrån denna studie ser jag dock en trend som inte bör glömmas bort. Det större antalet 

av ungdomarna beskriver att de lyssnar på musik från topplistan på Spotify som jag 

skulle klassa som popmusik, eller på flera olika musikstilar. De ungdomarna kopplar 

istället snarare sin identitet till musiken genom känslor och personlighet istället för 

genom stil. 

 

6.4 Idoler 

De flesta av ungdomarna beskriver flera olika band eller artister som de lyssnar på som 

de tycker är extra bra. De ger olika anledningar till varför de gillar artisterna eller 

banden extra mycket. Det kan bero på bland annat att artisterna inspirerar dem, musiken 

ger dem känslor, artisten är snygg, artisterna är ödmjuka och texten har ett viktigt 

budskap. Det är få av ungdomarna som endast ser upp till ett band eller en artist, 

musiksmaken bland ungdomarna är som sagt väldigt riktad mot popmusiken. Ruud 

(2013) beskriver att musik är en viktig del i identitetssökandet för ungdomar, de börjar 

identifiera sig med artister och band och blir deras fans (s. 150) För ungdomar är det 

viktigt att pröva olika roller och bli accepterade av andra ungdomar. Tonåringar väljer 

sina idoler utifrån tillhörighet, erfarenhet och inspiration från hela världen genom 

massmedier (Borgström 2002, s. 19). Ett fan klär sig ofta i liknande kläder och kan 

likna sin frisyr efter sin idols utseende. Människor som har ett större intresse för en 

artist eller ett band kan vara ett fan. Fans känner starka känslor för sina idoler och 

engagerar sig i artisten eller bandet (Lilliestam 2009, s. 138-139). Få av ungdomarna 

skulle jag klassa som fullbordade fan utifrån Borgströms beskrivning av vad det innebär 

att vara ett fan. Jag skulle dock säga att de flesta ungdomarna är fans i lägre grad, då jag 
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upplever att flertalet endast inspireras av sin idols klädstil eller inte påverkas alls av den 

och att en del känner svaga eller inga känslor alls för artisten eller bandet. Jag upplever 

att musiken och dess budskap påverkar ungdomarna mer än vad artisterna gör. 

 

Till skillnad från Borgström beskriver Kjellander (2013) hur att vara ett fan främst 

innebär att använda sig av musiken för att ta sig igenom vardagen, men även att känna 

igen sig själv i musiken. Att vara ett fan betyder dock inte att fanet behöver ha en viss 

grupptillhörighet eller stil. Ett fan brukar identifiera sig själv med sin idol genom att 

finna personliga kopplingar i låttexter, musik eller idolens privatliv (s. 137-138). Utifrån 

Kjellanders beskrivning skulle jag beskriva ett mycket större antal av ungdomarna som 

fans. Jag skulle kunna tänka mig utifrån egna erfarenheter att en del anser att antingen är 

någon ett fan eller inte. Jag skulle dock vilja hålla fast vid min tanke om att alla skulle 

kunna vara fans fast mer eller mindre. I resultatet framkommer att det finns ett antal 

ungdomar som känner väldigt starka känslor för banden och artisterna och klär sig 

precis som dem, men antalet ungdomar är ett fåtal. Dessa ungdomar skulle jag 

klassificera som fans till en hög grad. 

  

Det verkar som att ungdomarna lyssnar på musiken de tycker om utav olika 

anledningar. En del lyssnar på musik för att leva ut sina känslor, en del för att de ser 

bandet eller artisten som en stor förebild och vill vara som dem och en del lyssnar 

enbart för att de tycker om musiken och vill ha någon typ av bakgrundsmusik i 

vardagen. Jag knyter tiden och platsens rum till att ha en musikalisk förebild. När Ruud 

(2013) pratar om tiden och platsens rum beskriver han att musikupplevelser gör det 

lättare att komma ihåg minnen eftersom de alltid sker på en plats vid en tid. 

Musikupplevelser som till exempel våra traditioner och konsertupplevelser används för 

att organisera upp det livet som vi har levt (s. 197). Ungdomarnas idoler tänker jag är 

något de kommer kunna komma ihåg när de blir äldre. De kommer kunna berätta för 

sina barn att när de gick i nian så lyssnade de på till exempel Justin Bieber. Jag har själv 

erfarenhet av att komma ihåg precis vilka artister jag har lyssnat på under min barndom 

och i vilken ålder jag var. För mig hjälper musiken till att organisera upp när och var 

händelser i livet har skett. 
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6.5 Metoddiskussion 

Under konstruktionen av enkäten borde jag följt Kyléns mall noggrannare än vad jag 

gjorde. Fler elever borde ha fått pröva enkäten för att ge feedback kring enkätfrågorna. 

En del av enkätfrågorna visade sig ge liknande svar. Ett exempel på det är fråga åtta och 

fråga nio (se bilaga A). Hade fråga åtta omformulerats så att ordet man bytts ut mot 

andra ungdomar omkring dig, hade frågan varit svårare att missförstå. Nu kom istället 

liknande svar fram på fråga nio som på fråga åtta, då eleverna tolkade ordet man i fråga 

åtta på olika vis. En del tolkade man som jag, vilket jag istället ville ha reda på i fråga 

nio. Hade det kommit fram under konstruktionen av enkäten hade en del av frågorna 

bytts ut och eller omkonstruerats. Enkätundersökningen och formuleringen av vissa 

enkätfrågor bidrog till att en del utav svaren blev kortfattade. De kortfattade svaren 

gjorde att jag hade önskat fler utförliga svar på en del av enkätfrågorna. Många av 

svaren på andra frågor var väldigt utförliga, vilket gav mig nya idéer kring frågor jag 

hade velat ställa till ungdomarna, som hade kunnat leda till ett bredare resultatkapitel. 

Att komplettera enkätundersökningen med intervjuer som konstrueras efter 

enkätresultatet hade varit ett givande komplement att använda i studien. 

  

Vid utformningen av enkäten togs hänsyn till ungdomars sökande efter identitet som 

nämns under rubriken Ungdomar och identitet. Det gjordes främst genom att utesluta 

ordet identitet i de utformade enkätfrågorna, för att undvika förvirring kring begreppet 

hos tonåringarna. 

 

6.6 Förslag på fortsatt forskning 

I flera av enkätfrågorna finns en möjlighet att få ungdomarna att motivera sina svar till 

en högre grad. Det vore intressant att göra en intervjustudie där det undersöks vad som 

ligger till grund för att ungdomarna gör som de gör, tycker som de tycker och känner 

som de känner. Att undersöka varför de tror att musik påverkar dem. I min studie 

framkommer bland annat vilken musikstil som är populärast, vilken musikstil 

ungdomarna lyssnar på och vilken musikstil de inte vågar berätta för andra att de 

lyssnar på och varför. Det väcker en intressant tanke om att låta en ny studie utgå ifrån 

termen guilty pleasures. Idag finns inte så mycket forskning om guilty pleasures men 

jag ser det som ett väldigt intressant forskningsämne. 
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Idén är att välja ut ett visst antal ungdomar och fråga dem om de har ett guilty pleasure 

eller inte och vilket det i så fall är och även undersöka om de tycker någon musikstil är 

dålig eller konstig och motivera varför. Tanken är bland annat att ta reda på hur de 

musikstilar ungdomar anser som sitt guilty pleasure tolkas av andra ungdomar och om 

de har några fördomar kring den genren och personerna som lyssnar på dem. 
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Bilagor 
 
Bilaga A 

 
Enkätfrågor 

 

1.Är du tjej eller kille? 

 

2.Vilken musik lyssnar du på? 

 

3.När och varför lyssnar du på musik? 

 

4.Tror du att musiken du lyssnar på påverkar dig på något vis? Hur du är?, 

vad du gör?, vad du känner?, hur du mår? Förklara gärna hur. 

 

5.Lyssnar dina kompisar på samma musik som du? 

 

6.Är det någon musikstil du lyssnar på som du inte vill/vågar berätta för 

någon annan? Varför och vilken? 

 

7.Vilka är dina favoritkläder? 

 

8.Tror du att man klär sig efter den musiken man lyssnar på? 

 

9.Tror du att du klär dig efter den musiken du lyssnar på? 

 

10.Finns det några speciella artister eller band som du tycker är extra bra? 

Vilka och varför tycker du de är extra bra? 
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Bilaga B 
 

Hej!  

  

Jag studerar fjärde året på musiklärarutbildningen i Växjö och skriver nu en av mina 

uppsatser. Den handlar om musik, ungdomar och identitet.  Stort tack för att ni har valt 

att låta era elever delta i min forskning! Jag önskar att era elever fyller i enkäten under 

v.45. Den består av tio frågor och tar absolut max 15 minuter att genomföra, troligtvis 

kommer det att gå snabbare än så! Enkäten besvaras på datorer.   

  

 Här är en länk till enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/2WFHS7C  

  

 Följande info vill jag att ni förmedlar till era elever:  

  

Jag studerar till musiklärare på Linnéuniversitetet och skriver en uppsats om tonåringar 

och musik. Uppsatsen grundar sig på en enkätundersökning som besvaras av elever i 

årskurs nio i södra Sverige. Dina svar kommer att vara anonyma. Deltagandet i enkäten 

är frivillig, du som deltagare har rätt av avbryta din medverkan.  

  

Med vänlig hälsning   

  

Julia Sjögren  

Kontaktuppgifter 

 

Handledare Eva Kjellander Hellqvist   

Kontaktuppgifter 

 


