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Abstract 
 

Titel: ”Musiken för ungdomar” – En fenomenologisk studie om musikens påverkan på 

ungdomars mående.  

English Title: “ The Music for youths” – A phenomenological study about music’s 

impact on youths’ wellbeing. 

Language: Swedish 

 

The purpose of this study is to find out what effect and meaning the youths’ describe that  

music has for their wellbeing. The idea is to examine how students studying music at the 

esthetic program describe that they perceive that practicing music and listening to 

different types of music affect their wellbeing, with focus on psychosomatic and psychic 

symptoms. The point is also to examine why the youths think that music can affect their 

feelings and wellbeing and why they perceive that music is important to them. The study 

is qualitative and starts from a life world phenomenological perspective. Music is 

regarded as a phenomenon in this study. The study’s data was collected through a survey 

which was performed at three different gymnasiums in southern Sweden. The result 

presents that music listening and music practicing can reduce many of the youths’ 

psychosomatic and psychic symptoms – mainly by music affecting the youths’ feelings 

in different ways, making them feel good, creating fellowship and acting as an escape 

route from reality. Two types of music that can make the youths feel better is calm music 

and happy music. It also appears that music can increase psychic and psychosomatic 

symptoms in a way that different types of music can increase symptoms such as anxiety, 

worry, sleep difficulties and stress. Music described as sad is a type of music that is 

mentioned making these symptoms worse. The music is important for the youths in 

different ways. Examples given are that it’s a part of them as individuals, that it works as 

a support and that it can affect their wellbeing and feelings. The result also presents why 

the youths think that music can affect their wellbeing and feelings. The primary point that 

emerges is that they describe that there is a connection between humans, memories and 

feelings; that music can affect and amplify peoples’ feelings and memories. In the 

discussion it appears that music could be used in order to decrease the youths’ 

psychosomatic and psychic symptoms. 

 

Keywords: Music, wellbeing, psychosomatic symptoms, psychic symptoms, feelings. 
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Tack 

 

Tack till min handledare som har funnits som stöd och har fått mig att tänka i nya 

tankebanor. Stort tack till alla ungdomar som deltog i studien och till de lärare som 

genomförde enkäten med sina elever. Tack till min fästman som har lyssnat på mina 

tankar och idéer och tagit hand om mig lite extra under långa dagar fulla av skrivande. 

Tack till mina föräldrar som funnits där med tips och tricks.  
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1 Inledning 

Enligt Socialstyrelsens (2017) lägesrapport om tillståndet och utvecklingen inom hälso- 

och sjukvård har den psykiska ohälsan i Sverige ökat. Bland unga människor i åldern 16–

29 har ungefär hälften av alla i lägesrapporten besvär som ångest, stress och 

sömnsvårigheter (s. 12). Tonårsperioden är ofta är en svår tid för många människor, där 

psykiska besvär i form av bland annat depression, sårbarhet och känslor av otrygghet 

brukar uppstå. Musik kan användas som en tröst och ett stöd under ungdomsåren 

(Gabrielsson, 2008, s. 81). I en tidigare studie jag genomfört med temat musik och 

identitet fick jag en försmak på kopplingen mellan musiken och människan. I studiens 

resultat presenterades bland annat ungdomars beskrivningar om hur musik påverkar dem 

på olika vis. Ungdomarna förklarade framförallt att musik påverkar deras känslor och 

humör (Sjögren, 2016 s. 17). Utifrån förståelsen kring problematiken angående den 

psykiska ohälsan bland ungdomar i Sverige och utifrån tanken om att ungdomar har 

beskrivit att de upplever att musik kan påverka dem, väcktes tankar i mitt huvud om 

vilken påverkan musik kan ha på ungdomars mående, med inriktning på psykiska och 

psykosomatiska symptom. Kanske har ungdomar tankar om hur och varför musik 

påverkar dem och idéer om varför musik är viktigt för just dem.   

 

1.1 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att undersöka vilken påverkan och betydelse ungdomar beskriver 

att musik har för dem och deras välmående. Poängen är att försöka få en uppfattning om 

på vilka sätt musik kan hjälpa elever på estetiska programmet, inriktning musik, med 

främst psykiska och psykosomatiska symptom att må bättre. Syftet leder till följande 

forskningsfrågor: 

 

• Hur beskriver elever på estetiska programmet, inriktning musik, att de upplever 

att utövande av musik och lyssnande på olika typer av musik påverkar deras 

mående, med inriktning på psykiska och psykosomatiska symptom? 

 

• Hur beskriver dessa elever på estetiska programmet, inriktning musik varför de 

tror att musik kan påverka deras känslor och mående och varför de upplever att 

musiken är viktig för dem 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel förklaras studiens centrala begrepp: musik, psykiska symptom och 

psykosomatiska symptom. Tidigare samband mellan musik och psykiska- och 

psykosomatiska symptom presenteras också. 

 

2.1 Musik 

Musik är ett väldigt omfattande begrepp, det är svårt att använda enbart ett ord för att 

beskriva något som kan innefatta så mycket. Musik kan betyda olika saker för olika 

människor, men när vi människor använder begreppet, ger det oss en idé om sådant som 

människor relaterar till begreppet musik (Cook, 2000, s. 5). Lilliestam (2009) menar att 

musik inte alltid betyder samma sak för alla människor. Det finns egentligen inte en 

förklaring av vad musik exakt är (s. 19). Nationalencyklopedin presenterar 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 (Musik, 

u.å.). 

 

I studien kommer begreppet musik användas på det viset som Nationalencyklopedin, 

Lilliestam och Cook beskriver det. I studien ses musik i grunden som organiserat ljud och 

som omständigheterna som finns runt omkring, men musik används framförallt i studien 

som något tolkningsbart för varje enskild människa. Musik ses i studien som ett fenomen 

(se kap. 4.1). 

 

2.2 Psykosomatiska och psykiska symptom 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2015) har i en undersökning mätt 

elevers psykiska symptom. Informanterna i studien var mellan 16-24 år. Definitionen av 

psykiska symptom som används i undersökningen är ängslan, oro och ångest. Mellan år 

2014 och 2015 hade 34 % av flickorna och 23 % av pojkarna som deltog i undersökningen 

psykiska symptom. Sammanlagt innebär det att 28 % av samtliga deltagare hade psykiska 

symptom. I studien upptäcktes att mängden ungdomar med psykiska symptom har ökat 

sedan undersökningen gjordes år 2008-2009. Nationalencyklopedin beskriver att en 
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psykosomatisk sjukdom är en fysisk sjukdom som förvärras eller uppstår under påverkan 

av psykiska faktorer (Psykosomatisk sjukdom, u.å.). Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor (2015) har i en undersökning mätt elevers psykosomatiska symptom. 

I undersökningen kategoriserar de magont, huvudvärk och sömnsvårigheter som 

psykosomatiska symptom. Informanterna i studien var mellan 13-18 år. Mellan år 2014 

och 2015 visar undersökningen att 64 % av flickorna och 47 % av pojkarna som deltog i 

undersökningen har psykosomatiska symptom. Sammanlagt hade 55 % av informanterna 

psykosomatiska symptom. 

 

Tanken om att musik kan vara kopplat till människors fysiska och psykiska tillstånd går 

tillbaka till de antika grekernas ethoslära. Idén har funnit hos människan länge och 

fortfarande talar vi om sambandet mellan musik och hälsa. Många människor tror att 

musiken påverkar hälsan på ett bra sätt, men de kan inte riktigt beskriva varför. Kanske 

är det på grund av att musiken lyfter minnen, texters innehåll, musiken i sig, upplevelser 

i samband med musiken eller sociala sammanhang. Det är svårt att säga exakt hur och 

varför musiken påverkar människan och det är även svårt att mäta samband mellan hälsa 

och musik (Lilliestam, 2009, s. 145). Theorell (2009) beskriver att de hälsofrämjande 

effekterna människor kan få av musik kan grunda sig i tre punkter. Punkt 1: Dämpning 

av stressreaktioner i kroppen, det handlar om att kunna skärma av sig från jobbiga 

situationer i vardagen. Det kan ske om musik används regelbundet för nedvarvning. Det 

kan liknas med meditation, som kan framkalla en biologisk nedvarvning. I dagens 

samhälle finns det massor av musik som är producerad i avslappnande syfte. Punkt 2: 

Förstärkning av reparationsförmåga och anabolism, hjälper oss att hantera 

stressreaktioner biologiskt. Punkt 2 har likheter med samma effekt som människan får av 

fysisk träning, med bland annat reparation av utslitna celler. Punkt 3: Nya bättre 

förväntningar och strategier till att hantera jobbiga situationer. Musiken hjälper oss 

människor att tänka i nya banor. Denna tanke ligger även bakom musikterapi (s. 22-23). 

 

Kemiska och fysiska processer startar i kroppen vid musiklyssnande. Muskler spänner 

sig eller slappnar av, utsöndring av hormoner och endorfiner, blodtryck, puls och andning 

påverkas. Även immunförsvaret aktiveras och mängden antikroppar ökar. Det är också 

vanligt att människor börjar röra på sina kroppar, gunga med i musiken eller stampa 

takten. De fysiska reaktionerna skapar och hänger samman med emotionella reaktioner. 

Forskare på Karolinska institutet, Tekniska högskolan i Stockholm och Karolinska 
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universitetssjukhuset har undersökt körsångare med hjälp av EEG, intervjuer och 

blodprov. I studien kom de fram till att sången ökade välbefinnandet hos människan. De 

tror att det inte bara har med sjungandet att göra utan även den sociala miljön, att göra 

något tillsammans med andra människor (Lilliestam, 2009, s. 130-131). Theorell (2009) 

beskriver att den fysiska och psykiska hälsan är parallella och påverkas av varandra. 

Theorell förklarar det som han kallar för vårt biologiska program. Varje gång människan 

utsätts för musik svarar det individuella programmet med psykologiska, beteendemässiga 

och fysiologiska reaktioner som sedan blandas och samspelar med varandra. Våra gener 

och erfarenheter påverkar hela tiden vilka reaktioner som skapas, vilket gör att våra 

reaktioner är föränderliga (s. 18-19).  

 

Under tonårsperioden finns mycket press från skolan, föräldrar, massmedier och 

kompisar, samtidigt som formningen av identiteten pågår. Det är en jobbig tid då känslor 

av otrygghet, sårbarhet och depression eller liknande svårigheter kan uppstå. Under denna 

period kan musiken fungera som stöd, bekräftelse och tröst för ungdomar (Gabrielsson, 

2008, s. 81). Gabrielsson (2008) presenterar berättelser från människor som upplevt att 

musik lindrat stress, oro, ångest och depression. Ett exempel som Gabrielsson presenterar 

handlar om en kvinna som beskriver att hon vid lyssning på en pianokonsert av Mozart 

kände stor avslappning och att ett lugn spred sig i hennes kropp. Hon beskriver det som 

den starkaste ångestdämpningen hon någonsin upplevt. En annan kvinna beskriver att hon 

gick in i en chock under en period, vilket gjorde att hon stängde in sig och skärmade av 

sig från världen. Hon lyssnade på musik i ett mörkt rum och beskriver att musiken var det 

enda som kunde få kontakt med henne. Hon tror att musiken gjorde att hon kom tillbaka 

till världen igen (s. 264-265). 

 

2.3 Musik och stress 

Theorell (2009) beskriver att “stress är en allmän uppvarvningsreaktion på ett stimulus 

som kan utgöra både en utmaning och ett hot” (s. 16). Stress kan alltså skapas av både 

negativa och positiva upplevelser. Uppvarvningsreaktionen sker för att ge kroppen kraft 

till att klara hoten eller utmaningarna. Att musik får människan att slappna av, vilket är 

bra för hälsan är ett vanligt uttryck som de flesta har hört (s.16). Theorell (2009) tror dock 

att musik oftare används av människor för att bli pigga, istället för att bli avslappnade. 

Han beskriver att sång gör människan både pigg och avslappnad (s. 16). Musik kan leda 

till både avslappning och stressreaktioner. Ofta kan det ha att göra med att musiken 
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påminner om eller förstärker tidigare upplevelser i livet. Det finns ett samband mellan 

omgivning och gener när en stressreaktion uppstår, vilket samspelar med människans 

tidigare erfarenheter. Skulle människor ständigt bli tvingade att lyssna på musik de inte 

tycker om, skulle de stressrelaterade generna aktiveras och till exempel blodtrycket skulle 

kunna höjas. Det finns även tankar om att dessa gener kan stängas av, genom att lyssna 

på musik som upplevs som lugnande. Det skulle kunna göra att de stressrelaterade 

generna blir lugnare med tidens gång, vilket leder till färre stressreaktioner och kanske en 

bättre hälsa (Theorell, 2009, s. 17). 

 

2.4 Musik och känslor 

Musik kan påverka och förändra människors känslor och humör, något som forskare 

kallar för humör- eller känslokontroll. Musik brukar användas av människor för att känna 

sig mer avslappnade, komma in i rätt sinnesstämning, få ur sig ilska, men även för att få 

tråkiga saker att bli roligare. Det är vanligt att musik kopplas ihop med glädje. En del 

människor når denna glädje genom att lyssna på sorglig musik för att släppa ut sina ledsna 

känslor för att sedan kunna känna glädje igen. Många människor har olika sorters musik 

som de lyssnar på när de vill uppnå olika sinnesstämningar, en sorts musik som de vill 

lyssna på när de vill må bra och en annan sorts musik när de är ledsna (Lilliestam, 2009, 

s. 142-143). Gabrielsson (2008) berättar att han i sina undersökningar kommit fram till 

att människor kopplar musik till flera olika känslor som till exempel rädsla, ilska, glädje, 

sorg, tacksamhet, kärlek, spänning och trygghet. Gabrielsson har fått till sig berättelser 

där musik anses som en större kraft som går över den verbala och intellektuella förmågan 

(s. 157). Ruud (2002) lyfter ämnet musikterapi och beskriver att musik har en helande 

funktion på både kropp och själ. Musik kan ge människan lugn och harmoni i själen och 

kan påverka våra känslor. Musik kan reducera stress och ångest. Ruud talar om musik 

som psykoterapi, där musik kan användas för att frigöra känslor och tankar. Kroppsligt 

kan musik användas för att lindra smärta, till exempel genom att lyssna på musik för att 

koppla bort från det onda en stund vid till exempel kirurgisk behandling eller förlossning 

(s. 61-68). 
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om hur musik kan påverka en människas 

känslor, stressnivåer och hur musikterapi kan påverka hälsan hos människor med en 

depression. 

 

3.1 Musik och känslor 

Musik har förmågan att påverka de allra flesta människors humör och framkalla starka 

känslor. Det forskas aktivt om musik och hjärnan, men trots det har forskningen en bit 

kvar angående att koppla olika känslor till olika regioner i hjärnan. Med hjälp av musik 

kan både positiva och negativa känslor framkallas. Eftersom musik har den förmågan är 

den viktig att använda i framtida forskning om hur musiken påverkar de olika delarna i 

hjärnan som har med känslor att göra. I forskningen som existerar och den kunskapen 

som finns inom området idag, finns vetskapen att musik kan påverka känslor genom en 

nervprocess som har samband med eller svarar mot en psykisk funktion eller ett psykiskt 

fenomen. Genom musikaliska minnen, musikalisk förväntan och att musikens känslor 

smittar av sig kan en människas känslor och humör påverkas. För att använda musikterapi 

på bästa sätt behöver mer forskning utföras om hur olika sorters musik påverkar hjärnan. 

(Koelsch, 2010, s. 131-136). Bhatti, Majid, Anwar och Khan (2016) beskriver att musik 

är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att väcka människors känslor. Syftet med 

deras studie var att se vilka genrer som kunde väcka vilken känsla hos olika människor. 

Totalt genomfördes studien i tre åldersgrupper, 15-25 år, 16-35 år och 36-50 år. I varje 

grupp deltog 30 kvinnor och män. Informanterna fick i en lugn miljö lyssna på cirka en 

minutlånga ljudfiler inom genrerna rap, metal, rock och hip hop. I studien användes EEG 

som läste av och skickade vidare signaler till en maskin som kunde känna igen mänskliga 

känslor i EEG signalerna. I studien framkom oavsett genre, följande känslor: ledsamhet, 

glädje, kärlek och ilska. Resultatet blev dock att rock främst genererade glädje, hip hop 

och rap främst ledsamhet och metal främst ilska och ledsamhet (s. 267, 273). 

 

3.2 Musik och stress 

Chanda och Levitin (2013) beskriver att människor idag bland annat använder musik för 

att påverka och förändra sitt humör, känna ett välmående och för att främja både psykisk- 

och fysisk hälsa. Men hur musikens neurokemiska effekter ser ut och fungerar har 

fortfarande sina frågetecken. I sin artikel drar Chanda och Levitin slutsatser utifrån andra 
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studier om musik och neurokemiska effekter, som de har studerat (s. 179). I studien 

framkommer att musik har många fördelaktiga effekter. Musik kan fungera som 

motivation, stressreducering och tillfredställelse. Den kan också göra det lättare att delta 

i sociala sammanhang och kan bidra till en starkare koncentrationsförmåga. Författarna 

anser att dessa effekter är lovande bevis för musikens koppling till neurokemiska effekter. 

De anser att den forskning som de studerat i studien har begränsningar, till exempel var 

inte alla musikterapeuter i studien certifierade (Chanda & Levitin, 2013, s. 189). 

 

Fancourt, Ockelford och Belai (2014) har i en studie sammanfattat 64 olika texter där de 

undersökt vilka effekter musik har på immunförsvar och stress. I sammanställningen 

framgår det att musik minskar stresshormonet kortisol hos människor, vilket gör att det 

sker en ökning i produktionen av antikroppar som försvarar människor mot infektioner. 

Även inflammationer kan reduceras, eftersom en minskad produktion av signalämnen 

sker när stresshormonet kortisol minskar i kroppen (s. 15). Beck (2000) undersöker i sin 

studie hur körsång kan påverka människans hälsa. Han kom fram till att under 

körrepetitioner så minskade stresshormonet kortisol med ungefär 30 % hos körsångarna. 

Under ett körframträdande ökade stresshormonet istället med cirka 37 % (s. 97). Fancourt 

et al., (2014) beskriver att en del av forskningen i sammanställningen pekar på att musik 

minskar stress genom att påverka kroppsliga faktorer som andning och blodflöde, som 

lugnar kroppen. Medan annan forskning de fann visar på att musik först påverkar det 

psykiska, som sedan börjar påverka hormoner, celler och andra kroppsliga symptom som 

till exempel blodtryck (Fancourt et al., 2014, s. 21). 

 

3.3 Musik och depression 

Aalbers, Fusar-Poli, Freeman, Spreen, Ket, Vink, Mataros, Gold, Chen, och Crawford.  

(2008) genomförde en undersökning där de jämförde fem olika studier om musikterapi 

som behandling mot depression. Av de fem studierna visade fyra av dem att musikterapi 

har en effekt på depression. De kom fram till att musikterapi kan ge kortvariga effekter 

på en person med depression. Att enbart använda musikterapi som behandling för 

depression verkar inte vara lika effektivt som att använda det som ett komplement till 

annan behandling. Musikterapi visar på att kunna minska ångest och få en människa med 

en depression att vara mer fungerande. Aalbers et al. beskriver att mer omfattande, 

noggrannare och numerärt större studier behöver utformas inom området, då 

informationen som finns nu är bristfällig (s. 2). Erkkilä, Punkanen, Fachner, Ala-Ruona, 
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Pöntiö, Tervaniemi, Vanhala och Gold (2011) genomförde en studie där cirka 80 patienter 

i åldern 18-50 deltog. En del av dem fick normal behandling av depression och en del av 

dem fick utöver det även behandling i form av musikterapi två gånger i veckan, under en 

tio veckors period. Studien visade på att depressionssymptom, förmågan att fungera i 

vardagen och oro förbättrades hos de som utöver normal behandling mot depression också 

fick behandling genom musikterapi. Studien antyder på att om musikterapi läggs till i 

depressionsbehandling, så kan behandlingen förbättras (s. 135). Gold, Solli, Krüger och 

Atle Lie (2009) utförde en metaanalys av studier angående behandling i form av 

musikterapi på patienter med depressioner och psykoser. Studien visade på att 

musikterapi som tillägg på en normal psykisk behandling kan göra det lättare för 

människor att fungera i vardagen, det kan ge positiva effekter på deras allmäntillstånd, 

och minska oro och depressionens symptom hos personer både med eller utan psykotiskt 

tillstånd. Gold et al. beskriver att studien visade på att små framsteg sker redan efter tre 

till tio tillfällen av musikterapeutisk behandling. Efter 16-51 tillfällen av musikterapeutisk 

behandling beskrivs de positiva effekterna som stora (s. 193). 
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4 Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel förklaras och motiveras studiens valda teoretiska perspektiv fenomenologi. 

Kapitlet är uppdelat i följande underrubriker: fenomen, fenomenologins grund, 

livsvärldsfenomenologiskt perspektiv och fenomenologi och musikpedagogik. 

 

4.1 Fenomen 

Studien utgår och tar inspiration från fenomenologin. Allwood och Erikson (2017) 

beskriver att fenomenologi handlar om ett förstå ett fenomen. De beskriver begreppet 

fenomen inom fenomenologi såhär: ”Med fenomen menar vi här det som finns tillgängligt 

för oss genom vad vi upplever” (s. 91). Den tyske filosofen Immanuel Kant beskriver att 

det inte går att få kunskap om ting, utan det är fenomenet som det går att få kunskap om. 

Utifrån denna tanke om fenomen har fenomenologin skapats (s. 91). Husserl (1995) 

beskriver att det inom forskning handlar om att studera så rena fenomen som möjligt (s. 

83). I denna studie ses begreppet musik som fenomenet. 

 

4.2 Fenomenologins grund 

Den tyske filosofen Edmund Husserl ses som den mest betydelsefulla personen i 

anknytning till fenomenologi. Husserl hade som mål att skapa en ny metod för att nå 

kunskap. Fenomen kom att bli hans utgångspunkt (Allwood & Erikson, 2017, s. 92-93). 

Fenomenologi handlar om medvetandet vid alla sorters upplevelser. Det handlar om att 

koppla bort de vanliga tankarna som rör sig i huvudet när vi människor tänker på ett 

fenomen, för att istället kunna nå de rena tankarna om fenomenet (Husserl, 2004, s. 53). 

Tanken är att ta bort fokus från förutfattade meningar och bakgrundsantaganden för att 

beskrivningen av fenomenet ska bli så opåverkad av det som möjligt (Allwood & Erikson, 

2017, s. 92-93). Husserl menar att en normalt erfaren verklighet ska bli till rena 

upplevelser (Sander 1999, s. 114). Fenomenologi tar avstamp från uppfattningar och 

erfarenheter av ett fenomen istället för enbart fenomenet. Att använda fenomenologi som 

en kvalitativ forskningsmetod handlar om att försöka förstå fenomen, med utgångspunkt 

i hur människor beskriver och uppfattar världen runt omkring dem (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 42). Fenomenet eller personer i sig studeras inte inom fenomenologi utan snarare 

undersöks hur människor upplever ett fenomen (Bengtsson, 2005, s. 11). I studien 

beskriver ungdomar bland annat hur de upplever sin psykiska- och psykosomatiska hälsa 
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och hur de själva upplever att musik kan påverka den. Fenomenologi är därför en 

passande teoretisk utgångspunkt för denna studie.  

 

Hursserls idé handlar bland annat om att människan inte ska använda sig av sina egna 

osäkra antaganden vid beskrivningar och analyser av våra upplevelser (Allwood & 

Erikson, 2017, s. 93). Dessa är metodiska redskap som Hursserls ansåg var nödvändiga 

för att människan ska kunna frigöra sig från de förutsättningar vi människor har historiskt, 

socialt, biologiskt och kulturellt sätt. Frigöra sig från kunskaper, intressen, vanor, behov 

och uppfattningar som annars påverkar människans upplevelser (Sander, 1999, s. 106). 

Epoché kallas den process som handlar om att försöka lägga sina förutfattade meningar 

åt sidan. Epoché handlar om att få den som undersöker något att beskriva fenomen på ett 

så rent sätt som det går (Sander, 1999, s. 114). Vid analys av den insamlade datan i studien 

skalas förutfattade meningar och fördomar bort. Informanternas beskrivningar ska inte få 

påverkas av förutfattade meningar, utan ska hållas så rena och klara som möjligt. 

 

4.3 Livsvärldsfenomenologiskt perspektiv  

Husserl gick ifrån normerna och formade en ovanlig filosofi där fokus låg på världen och 

människan och relationerna mellan dem. Det är enligt honom viktigt att människan står i 

fokus när förståelsen av världen ska betänkas (Bjurwill, 1995, s. 40). Tidigare hade 

forskning främst grundat sig på naturvetenskaperna, där fokus på människan och själen 

inte fanns. Husserl anser att det är viktigt att människan inte tappas bort i forskningen, då 

det kan göra att vetenskapen förlorar sin själ (Bjurwill, 1995, s. 37). Inom fenomenologin 

är livsvärlden något som betraktas som undersökningsbart. Livsvärlden är något som vi 

människor aldrig kan separera oss ifrån, den finns med oss varje dag och är vår verklighet. 

Det är viktigt att inte glömma bort att alla människor är en del av livsvärlden, vi kan i vår 

studering av livsvärlden aldrig helt komma ifrån den (Bengtsson, 2005, s. 30). Forskning 

enligt livsvärldsfenomenologi innebär att vara öppen för allt, inga dörrar för något runt 

omkring ska stängas. Perspektivet ses som kvalitativt och har inga färdiga metodologiska 

regler, utan det handlar om att skapa eller använda färdiga metoder som tolkas som 

relevanta för det som ska undersökas (Bengtsson, 2005, s. 38). 

 

Inspirationen till att använda livsvärldsfenomenologiskt perspektiv i denna studie 

kommer från Ferm (2004) som i sin avhandling använder sig av det. Hon beskriver att 

hon genom livsvärldsperspektivet erkänner att världen existerar både runt och i 
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människan och att människan även finns i världen, men också att vi uppfattar världen på 

förutfattade olika vis (s. 39). I denna studie ses människan som en del av livsvärlden. I 

studien undersöks hur ungdomar beskriver att de upplever något. Ungdomarna finns i en 

livsvärld och har den runt omkring sig. I studien kombineras det 

livsvärldsfenomenologiska perspektivet med fenomenologins idé om Epoché. Vilket 

Sander (1999) beskriver handlar om att lägga sina meningar åt sidan vid undersökning av 

ett fenomen, för att kunna beskriva ett fenomen så ett så rent vis som möjligt.  (s. 114). 

Genom livsvärldsperspektivet i studien tas det hänsyn till att människor är en del av 

livsvärlden och därför går det inte helt att ta avstånd från sig själv vid studering av ett 

fenomen. Detta tankesätt användes under studiens analys och utformning av resultat och 

diskussion. 

 

4.4 Fenomenologi och musikpedagogik  

På 1920-talet började en deskriptiv pedagogik inspirerad av Husserl växa fram. 

Fenomenologin har fått ett inflytande på pedagogiken, genom både psykologi och 

sociologi. Fenomenologins inflytande på pedagogiken spred sig vidare och under senare 

delen av 1900-talet nåddes Sverige. Det bildades då en fenomenologisk livsvärldsansats 

i Göteborg som Bengtsson står som ledare för (Bengtsson, 2001, s. 107-110). Ferm (2004) 

har genomfört en musikdidaktisk fenomenologisk studie. Ferms ingång från 

fenomenologin till musikpedagogiken bildades ur fenomenologins tankesätt att utgå från 

människan i sin livsvärld. Ferm beskriver att pedagogiska frågor kan ställas med det 

tankesättet som utgångspunkt. (s. 23). Leijonhufvud (2011) har utformat en avhandling i 

musikpedagogik med fenomenologi som teori. Syftet i hennes avhandling är att beskriva 

fenomenet sångupplevelser i samsång. Leijonhufvud hämtade sin inspiration till en 

fenomenologisk musikpedagogisk ingång från forskare i Norden som har använt sig av 

just den ingången. De forskarna tittar i sina studier på ett fenomen med en fenomenologisk 

ansats. När det görs är det möjligt att se fenomenet på ett nytt sätt för att se nya saker och 

tänka nya tankar (s. 31). Denna studie har tagit inspiration från Ferm (2004) och 

Leijonhufvud (2011) genom hur de kopplar ihop fenomenologin med musikpedagogik. 

Ferm (2004) beskriver att hon genom fenomenologin har valt att ha människan ur sitt 

sammanhang som utgångspunkt, vilket appliceras på informanterna i denna studie. Det 

vill säga att det är informanternas beskrivningar ur deras sammanhang som studeras. 

Leijonhufvuds (2011) tanke om att se ett fenomen på nya sätt anknyter studien till, främst 

i analysarbetet. 
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5 Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metod med följande underrubriker: val av metod, 

urval, genomförande, analys, reliabilitet och validitet, bortfall, etikdiskussion och 

metoddiskussion. 

 

5.1 Val av metod 

Studiens valda metod är en kvalitativ enkätundersökning med kvantitativa inslag. 

Kvalitativ forskning handlar om att tydliggöra ett fenomens egenskaper eller karaktär. I 

den kvalitativa forskningen söks det efter en mening och en betydelse. Frågor som vad 

fenomenet handlar om och vad det betyder styr tankebanorna till kvalitativ forskning 

(Widerberg, 2002, s. 15). Ahrne och Svensson (2015) berättar att kvalitativ forskning går 

ut på att fråga människor hur de tycker och tänker och varför och hur de gör saker, men 

det går aldrig att veta exakt hur någon tycker och tänker, utan bara vad de berättar (s. 8). 

Genom att använda kvalitativa frågor i en studie finns det möjlighet att få en större 

förståelse för upplevelser och kunna få ut mönster av upplevelser och erfarenheter (Trost 

& Hultåker, 2016, s. 23).  

 

Studien är främst kvalitativt inriktad, teorin och forskningsfrågorna är kvalitativa. Studien 

har ett kvantitativt inslag genom att det finns flervalsfrågor i enkätundersökningen. 

Bryman (2002) beskriver att det går att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod och 

att det blir vanligare att forskare gör det. Tanken är att de olika metoderna ska komplettera 

varandra för att nå ett bättre stöd för resultaten (s. 415). Bryman (2002) beskriver att 

kvantitativ forskning handlar om siffror, om att mäta något (s. 33). I studiens resultat finns 

det ett kvalitativt inslag som presenterar siffror, för att få en översiktlig statistik över hur 

ungdomarna upplever sin psykiska och psykosomatiska ohälsa. Den kvantitativa delen i 

studien ger stöd till och bygger till den kvalitativa delen i studien där ungdomarna fått 

utveckla sina tankar. Enkäten är i form av en webbenkät. Trost och Hultåker (2016) 

förklarar webbenkät som en väldigt kostnadseffektiv metod (s. 135). Bryman (2002) 

beskriver att det vid en enkätundersökning är möjligt att göra en studie med ett stort antal 

personer på olika geografiska platser och samtidigt spara in både tid och pengar (s. 146). 

Anledningarna till att den valda metoden är en enkätundersökning är att spara tid och 

kostnader. Men även för att få in ett större antal svar från informanter.  
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5.2 Urval 

I urvalet av informanter till en studie väljs först vilken målgrupp som ska delta i studien. 

En webbenkät kräver att informanterna har tillgång till dator, surfplatta eller en 

mobiltelefon (Trost & Hultåker 2016, s. 25, 135). I studien valdes först att En av 

anledningarna till studiens urval är att ungdomar som går på gymnasiet oftast har en 

lånedator, tillgång till mobil eller datorsal. Studien genomfördes på tre gymnasieskolor i 

södra Sverige. De tre olika skolorna har alla ett estetiskt program med inriktning musik. 

Alla elever som går musikinriktningen i årskurs 1, 2 och 3 fick möjlighet att delta i studien 

genom en enkätundersökning på webben. Kylén (2004) anser att det är viktigt att 

enkätfrågorna är intressanta för de som besvarar enkäten (s. 45). För att frågorna skulle 

vara intressanta för informanterna valdes informanter som studerar musik. Anledningen 

till att det är elever som läser musik som har blivit utvalda beror på att en del av frågorna 

är beroende av att eleverna utövar musik på något vis. Musikutövning på olika vis ingår 

i det estetiska programmets med inriktning musiks kurser (Skolverket, 2011).  

 

I studien användes bekvämlighetsurval för att välja ut informanterna. Bekvämlighetsurval 

innebär att ta vara på de resurser som finns närmast (Trost & Hultåker, 2016, s. 31). 

Bryman (2002) beskriver att bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder sig av 

personer som finns tillgängliga för forskaren (s. 114). Det finns en relation till lärare på 

de tre olika skolorna, två av dom har tidigare varit mina lärare och en av dem handledare 

under verksamhetsförlagd utbildning. På så vis valdes informanterna ut genom 

bekvämlighetsurval. På en av skolorna finns också en anknytning till ungdomarna, i form 

av verksamhetsförlagd utbildning. Totalt deltog åtta klasser i studien: tre klasser i årskurs 

1, två klasser i årskurs 2 och tre klasser i årskurs 3. I studien deltog 132 ungdomar: 83 

flickor, 47 pojkar och 2 ungdomar som identifierar sig som annat kön. Informanterna är 

födda mellan 1997 och 2001. Flertalet i undersökningen är födda 1999. 

 

5.3 Genomförande 

Under denna rubrik presenteras genomförandet av enkätundersökningen med följande 

underrubriker: enkätundersökning och konstruktion av enkät – steg 1, 2, 3 och 4. 
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5.3.1 Enkätundersökning 

Enkätfrågorna var det första som utformades i studien. Frågorna med bundna svar  och 

deras svarsalternativ utformades efter inspiration från statistiska undersökningar om 

psykisk- och psykosomatisk ohälsa. De öppna frågorna konstruerades utifrån egna 

erfarenheter, tankar och idéer om hur psykisk- och psykosomatisk ohälsa kan kopplas till 

musik. I utformningen av enkätfrågorna användes följande fyra steg som Kylén (2004 s. 

58) utformat om enkätkonstruktion:  

  

5.3.2 Konstruktion av enkät – steg 1 

I Kyléns (2004) första steg, första utkastet, utformas enkätfrågor. Några utvalda personer 

får sedan vara försökspersoner och besvara frågorna. De personerna ger sedan feedback 

om vad som borde förtydligas och förändras (s. 58-59). I denna studie skapades först 

enkätfrågor i webbläsarprogramet Google formulär. Av totalt 23 frågor har 

enkätundersökningen 14 öppna frågor. Den största fördelen med att använda öppna frågor 

i en enkätundersökning är främst en större frihet. Frågor där informanternas tankar inte 

styrs av svarsalternativ. De får skriva med sina egna ord, vilket kan leda till fler 

oförutsedda och intressanta svar. Öppna frågor är en bra metod när forskaren inte har så 

stor kunskap inom området studien berör (Bryman, 2002 s. 158). Enkätundersökningen 

består också av nio frågor med bundna svar, dessa frågor har fasta svarsalternativ. 

Fördelen med det är att de är lätta att bearbeta och besvara (Kylén, 2004, s. 71). De flesta 

bundna frågorna är attityd- eller åsiktsfrågor. Trost och Hultåker (2016) beskriver att 

attityd- eller åsiktsfrågor ofta har svarskategorier som bland annat, sällan, aldrig och 

ibland. Det som är viktigt att ha i åtanken är att informanterna som svarar på en sådan 

fråga kan ha olika uppfattningar om vad svarsalternativ som sällan och ibland innebär. 

Det är viktigt att vara medveten om att informanterna svarar på attityd- eller åsiktsfrågor 

utifrån sin egna referensram (s. 70). Svarsalternativen som används i denna studies 

flervalsfrågor är attityd- eller åsiktsfrågor. Svarsalternativen formulerades såhär: 1) ja, 

ofta 2) ja, ibland 3) ja, ett fåtal gånger och 4) nej aldrig. 

 

En grupp av fyra utvalda försökspersoner besvarade och gav feedback på enkäten. Urvalet 

av försökspersonerna var ett bekvämlighetsurval som Bryman (2002) förklarar som att 

personer som finns när forskaren väljs ut (s. 114). Bekvämlighetsurvalet av 

försökspersonerna gjordes för att spara tid. Försökspersonerna är människor det finns en 

personlig relation till, i form av vänner och familjemedlemmar. Vid frågekonstruktion 
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beskriver Trost och Hultåker (2016) att det är viktigt att anpassa språket, så de som ska 

svara på frågorna förstår. De beskriver att de är viktigt att inte ha för långa frågeställningar 

och vara konsekvent i språket i enkätfrågorna (s. 83-86) Efter försökspersonerna hade 

svarat på enkäten och gett feedback började frågor att formuleras utifrån feedbacken och 

om försökspersonernas enkätsvar svarade på det som förväntades eller inte. En del frågor 

var långa och hade flera frågor i sig, dessa formulerades om. Feedbacken visade på att en 

del frågor var otydligt formulerade, dessa förtydligades. Efter en insikt i vikten av 

frågornas tydlighet gjordes en strukturering av frågorna för att se till att alla liknande 

varandra i språk och design. 

 

5.3.3 Konstruktion av enkät – steg 2 

I Kyléns (2004) andra steg, första försöksversionen, utformas enkäten som den ska se ut 

och vara uppbyggd när den är helt klar. I detta steg ska även följebrev eller ingress 

utformas. Personer i målgruppen ska sedan pröva enkäten och en diskussion ska hållas 

med personerna om vad de tyckte om enkäten. Enkätsvaren från testpersonerna ska sedan 

provsammanställas (s. 58-59). En ny försöksgrupp på fyra personer svarade på enkäten 

och gav feedback. Ingen av försökspersonerna var i den tänka målgruppen, åldrarna på 

försökspersonerna var istället mellan 22-55. Även urvalet av denna försöksgrupp var ett 

bekvämlighetsurval, eftersom den bestod av familjemedlemmar och vänner. Trost och 

Hultåker (2016) beskriver att det är viktigt att fundera över hur känsliga frågor behandlas. 

De föreslår att det kan vara bra att ställa andra avdramatiserande frågor innan en känslig 

fråga ska ställas (s. 91). Ämnet psykisk- och psykosomatisk ohälsa är ett personligt ämne 

som kan upplevas som känsligt. Det fanns en medvetenhet om att en del av enkätfrågorna 

skulle kunna tolkas som känsliga. Framför allt enkätfråga 9 (Bilaga A) där ungdomarnas 

psykiska diagnoser efterfrågas. Efter feedback om enkätfrågans formulering, 

omformulerades frågan flera gånger och ett tillägg om att det är okej att inte svara på 

frågor som upplevs som känsliga formulerades i följebrevet. Trost och Hultåker (2016) 

beskriver att det är bra att fundera över i vilken ordning frågorna ska komma, vara 

medveten om att frågorna kan styra tankebanan (s. 93). I korrigeringen av enkäten 

bearbetades enkätfrågornas ordning flera gånger. Frågorna om psykisk och 

psykosomatisk ohälsa valdes att sättas först, med en tanke att leda in informanterna i 

tankebanor om psykisk och psykosomatisk ohälsa innan de skulle besvara frågorna om 

det ämnet kopplat till musik.  
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Utifrån Kyléns andra steg utformades ett följebrev som bifogades i enkäten. I ett följebrev 

till en enkät ska ansvarig för studien förklara sin avsikt med studien, vem som är ansvarig 

för den, vilken målgrupp som är med i studien och hur lång tid enkäten tar att besvara. 

Det ska även beskrivas när enkäten ska skickas in och vart den ska skickas. När studien 

är klar och hur den går att få tag på ska också stå med i följebrevet (Kylén, 2004, s. 59) I 

denna studies följebrev (Bilaga B) formulerades information om studiens syfte och 

kontaktuppgifter till studiens ansvarige och handledare. Det formulerades även 

information om när studien beräknas vara klar och hur den går att få tag på. I följebrevet 

finns också information om forskningsetiska regler som anonymitet. Information om 

längd på enkät, målgrupp och hur enkäten ska skickas in skickades istället ut i separata 

mail, till varje lärare som ansvarat för att enkätundersökningen genomfördes på 

respektive skola.  

 

5.3.4 Konstruktion och insamling av enkät – steg 3 och 4 

I Kylén (2004) tredje steg, slutversionen, utformas den slutgiltiga versionen av enkäten. 

I Kyléns fjärde och sista steg kallad skicka ut, samla in och gör en påminnelse ska enkäten 

skickas ut, samlas in och påminnelser ska skickas ut om det finns behov för det (s. 58-

59). Utifrån steg 3 finslipades det sista på enkäten. En justering utifrån den feedback som 

kom tillbaka efter steg 2 gjordes och enkätfrågorna diskuterades med handledaren. 

Feedbacken handlade om språket i frågorna. Omformuleringar gjordes en sista gång.  

Utifrån steg 4 mailades den färdiga enkäten ut till de ansvariga lärarna på två av de olika 

skolorna, tillsammans med det integrerade följebrevet. De ansvariga lärarna blev 

uppmanade att meddela hur många elever som deltog på lektionerna och hur många elever 

som går i klasserna. Lärarna fick information om att de har fyra veckor på sig att 

genomföra enkäten med eleverna. Istället för påminnelser hölls kontinuerliga 

mailkonversationer med lärarna för att kolla av vilka datum enkätundersökningarna 

planerades att besvaras. Enkätsvaren från alla klasser kom in i tid, med undantag för en 

klass som besvarade den tre dagar efter utsatt tid. Kylén (2004) beskriver att det blir en 

högre svarsfrekvens om den ansvarige för studien är på plats när enkäten genomförs 

istället för om enkäten skickas ut (Kylén, 2004, s.45). På en av skolorna var jag på plats 

när enkätundersökningarna gjordes. Tanken med det var att få en högre svarsfrekvens, 

men även se till att enkätundersökningen verkligen genomfördes, då läraren på skolan 

berättade att de har mycket och göra och var rädd att det skulle glömmas bort annars. 

Anledningen till att jag inte var på plats på varje skola hade med tidsbrist att göra. 
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Eleverna besvarade enkäterna på Google formulär, de samlades på så vis in elektroniskt. 

När eleverna var klara med att svara på enkätundersökningen, skickades svaren 

automatiskt in till mig. Insamlingen av materialet skedde under en period på cirka fyra 

veckor. 

 

5.4 Analys 

Med inspiration från Ferm (2004) och Leijonhufvud (2011) ligger Spiegelbergs 

fenomenologiska metod som grund för studiens analys. Ferm har skrivit en 

musikpedagogisk doktorsavhandling och Leijonhufvud har skrivit en licentiatuppsats i 

musikpedagogik, där de båda har utgått från Spiegelbergs fenomenologiska metod vid sin 

analys. Spiegelberg har delat upp metoden i sju steg. Bjurwill (1995) kallar metoden för 

den fenomenologiska trappan. Alla stegen i trappan är parallella med varandra, det går att 

gå fram och tillbaka mellan stegen i analysprocessen (s. 82). 

 

5.4.1 Steg 1 - Utforska särskilda fenomen  

Detta första steget delas upp i tre olika faser: intuitiva fasen, analytiska fasen och den 

deskriptiva fasen. Den intuitiva fasen handlar om att se det unika i ett fenomen. Det kan 

ses genom att leta efter skillnader och likheter (Spiegelberg, 1976, s. 660). Bjurwill (1995) 

har valt att kalla den intuitiva fasen för observation. Observationen innebär att känna av 

och observera hur något är (s. 90). Den analytiska fasen innefattar att analysera ett 

fenomen genom att söka efter dess struktur och element (Spiegelberg, 1976, s. 669). 

Bjurwill (1995) beskriver att den analytiska fasen handlar om att fokusera på att finna 

meningen med något (s. 93). Den deskriptiva fasen ska genomföras först efter de intuitiva 

och analytiska faserna är genomförda. I den deskriptiva fasen handlar det om att göra en 

fenomenologisk beskrivning (Spiegelberg, 1976, s. 672). Bjurwill (1995) skriver att den 

deskriptiva fasen handlar om att beskriva fenomenet där begreppet bestäms i förhållande 

till över- och underordnade begrepp. Här är det även viktigt att arbeta med att formulera 

ett passande språk i texten (s. 94).  

 

I den intuitiva fasen i studiens analys lästes alla enkätsvar igenom för att få en överblick 

över de fenomen som kan finnas och dess likheter och skillnader. I den analytiska fasen 

började tankarna sättas igång, materialet lästes igenom igen och funderingar om samband 

och relationer mellan olika fenomen började skapas i tankarna. I den deskriptiva fasen 

började tankar om vilket fenomen som skulle presenteras bildas. Tankar om vilka 
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kategorier som skulle formas skapades. I den deskriptiva fasen bearbetades också språket 

i utformningen av resultatet, i form av vilka begrepp som skulle användas i texten. 

 

5.4.2 Steg 2 – Utforska det väsentliga i ett fenomen 

Analysens andra steg handlar om att utforska det som gör ett fenomen till ett fenomen. 

Det handlar om att titta på det som sticker ut och skiljer sig inom fenomenet och det som 

är utmärkande för fenomenet. I denna del av analysprocessen handlar det om att hitta 

sådant som har likheter och rada upp dem efter vilka som har flest likheter och vilka som 

har minst likheter. På så vis går det att urskilja vad som hör ihop genom att se de saker 

som ligger nära varandra i uppradningen (Spiegelberg, 1976, s. 678). I detta steg 

utformades Word-dokument för de valda kategorierna och en färgkodning av datan 

började skapas. 

 

5.4.3 Steg 3 - Begripa relationer mellan fenomen 

Steg 3 handlar om att försöka förstå relationer mellan fenomen eller inom fenomen. 

Poängen är att se nya samband och släktskap mellan olika fenomen, det ska sedan bygga 

nya tankar i analysen. Det kan göras i två olika nivåer. Den första nivån handlar om hur 

människor tänker på ett fenomen och hur det framträder i tanken. I den andra nivån ligger 

fokus på att reflektera över den första nivån. Det handlar här om för människan att tänka 

på hur hon eller han tänker på fenomenet, det handlar inte om att enbart tänka på 

fenomenet. (Spiegelberg, 1967, s. 680ff) Detta steg arbetades det med i tanken. Det 

funderades mycket över vad som egentligen är ett fenomen och vad som är det väsentliga 

i fenomenet. Det här steget fanns med i tanken under hela analysprocessen. Steget 

användes i analysen för att nå ett djupare tankesätt, att se fenomenet på olika vis, för att 

komma fram till vad som skulle presenteras i resultatet. 

 

5.4.4 Steg 4 - Iaktta former av hur fenomenet visar sig   

Det fjärde steget handlar om att se fenomenet i olika synvinklar. Det handlar om att i 

analysen vara öppen för att ett fenomen kan ha många olika sidor och ta tillvara på dessa 

sidor. Tanken är att fokusera på vad som kan visa sig i ett fenomen, istället för att fokusera 

på vad som faktiskt visar sig som görs i de tidigare stegen. Här handlar det om att använda 

fantasin för att utmana de verklighetstrogna tankarna med nya ovana tankar. I detta steg 

handlar det om att fråga sig på vilka olika vis som det är möjligt för fenomenet att 

framträda (Spiegelberg, 1967, s. 684ff). Detta steg ledde in till ett djupare tankesätt än det 
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som användes i steg 3. I steg 4 handlade det om att tänka utanför boxen. Hur skulle 

fenomenet kunna framträda och varför. I analysen fungerade det som ett sätt att skilja på 

vad som informanterna verkligen beskriver och vad som istället är mina förutfattade 

meningar. Att leva sig in i fantasin ledde till en klarare bild om vad som skulle presenteras 

i resultatet. 

 

5.4.5 Steg 5 - Utforska konstituerandet av fenomenet i medvetandet 

Spiegelberg (1995) beskriver att ett konstituerande av ett fenomen skapas i medvetandet. 

I detta steg ligger fokus på att ha ett medvetande om hur fenomenets framträdande i texten 

ser ut (s. 688). Bjurwill (1995) beskriver att i konstituerande av något handlar det om att 

hitta det konkreta i det abstrakta, det diskursiva i det intuitiva och det speciella i det 

generella och tvärt om. Han beskriver konstituerande som kroppen av ett fenomen, som 

kartan av den (s. 109-110). I detta steg skapades en tankekarta för att ge en ännu klarare 

bild av vad som skulle presenteras i resultatet. Med hjälp av tankekartan togs det 

slutgiltiga beslutet om vilka kategorier som skulle finnas med i resultatet. 

 

5.4.6 Steg 6 - Fastställa tron på fenomenets existens 

I detta steg ska det ses till att fenomenet inte har påverkats så mycket av forskarens egna 

erfarenheter. Fokus ligger på att göra fenomenet så rent och klart som möjligt, så det inte 

påverkas av olika faktorer. Tanken med detta är att öka studiens validitet och reliabilitet 

(Spiegelberg, 1976, s. 691-692). I detta steg är reduktionen central. Reduktionen är det 

som främst kan ses som fenomenologiskt i en metod. Reduktion handlar om att sätta 

parentes runt sig själv och det som studeras, det handlar om att ta sig tid och inte dra 

förhastade slutsatser. Det handlar här om att ompröva vårt omdöme och vår uppfattning 

om fenomen (Bjurwill, 1995, s. 114-115). Under analysarbetet har medvetenheten om hur 

olika faktorer runt omkring kan påverka fenomenen hela tiden legat i bakhuvudet. Vid ett 

tillfälle togs tid till att läsa igenom resultatet och tänka lite extra på om egna erfarenheter, 

tankar och känslor på något vis kan ha påverkat fenomenen, analysen eller resultatet på 

ett felaktigt vis. 

 

5.4.7 Steg 7 - Tolka fenomenets mening  

Spiegelberg (1976) presenterar steg 7 med en osäkerhet. Han upplever snarare detta steg 

som hermeneutisk fenomenologi, som handlar om att tolka fenomenets dolda betydelse. 

Det strävas efter att tolka och hitta nya dolda meningar som inte tydligt träder fram genom 
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de tidigare stegen. Han ser dock en mening med att presentera steget, då det finns 

samband mellan hermeneutik och fenomenologi (s. 694-696). Steg 7 är något som många 

fenomenologer tar avstånd från eftersom de inom fenomenologin inte vill göra 

förklaringar av ett fenomen (Bjurwill, 1995, s. 118). I studiens analys används inte steg 

nummer 7 eftersom fenomenets dolda betydelse inte söks i studien, utan istället söks 

beskrivningar av vad någon har upplevt. 

 

Det arbetades parallellt med de olika stegen under hela analysprocessen. Följande 

kategorier bildades under analysprocessen genom utformning av en tankekarta utifrån 

färgkodning som gjorts av resultatet: musiklyssning och mående med underkategorierna 

musiklyssning vid gott mående och musiklyssning vid dåligt mående. Musikutövning och 

mående med underkategorierna musikutövning och musikutövning i grupp. 

Psykosomatiska symptom och musik med underkategorierna sömnsvårigheter och musik 

och sömnsvårigheter - statistik. Psykiska symptom och musik med underkategorierna 

stress och musik, musikens påverkan på oro och ångest, psykiska diagnoser - statistik, 

stress - statistik, oro – statistik och ångest – statistik. Musik, mående och känslor och 

musikens betydelse. 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Vid kvalitativ forskning används inte begreppen reliabilitet och validitet på samma vis 

som i den kvantitativa forskningen. En del kvalitativa forskare använder sig av begreppen 

validitet och reliabilitet på ett liknande sätt som kvantitativa forskare. Andra kvalitativa 

forskare vill istället använda begreppet trovärdighet istället för validitet och reliabilitet. 

Begreppet trovärdighet innefattar tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheten att kunna konfirmera och styrka (Bryman, 2002, s. 257-258). I denna studie 

används begreppen validitet och reliabilitet, men innebörden av begreppet trovärdighet 

finns också med, men utgås inte ifrån. 

 

5.5.1 Validitet 

Validitet och reliabilitet handlar om vilken kvalitet den insamlade datan har. Validitet är 

värdet, det anger vilken relevans och användbarhet den insamlade datan har. För att mäta 

validiteten kan följande frågor ställas: Är datan som samlats in tillräcklig och användbar? 

Behöver något mer material samlas in för att syftet med studien ska nås? Är den insamlade 

datan relevant för studien (Kylén, 2004, s. 140-142)? Totalt svarade 132 personer på 
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enkätundersökningen. Antalet på hur många som har svarat på varje fråga har varierat. 

Ett medvetet val gjordes angående att informanterna kunde genomföra enkäten utan att 

besvara alla frågor. Det fanns inga obligatoriska frågor i enkätundersökningen. Trost och 

Hultåker (2016) beskriver att en del informanter kan bli irriterade när det finns ett tvång 

på att besvara alla frågor i en enkät (s. 144). Tanken med att inte ha obligatoriska frågor 

i enkätundersökningen var att ingen informant skulle tvingas svara på en fråga de 

upplever att de inte har någon åsikt om. Idén med det var att försöka öka trovärdigheten 

av de svar som samlades in. Den insamlade datan och materialet i studien är relevant och 

tillräcklig för att nå studiens syfte. Det hade varit möjligt att samla in mer data om 

informanternas psykosomatiska symptom kopplat till musik för att bredda studiens 

resultat något, men en begränsning valdes att göras. 

 

5.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i den insamlade datan. Vid prövning av 

reliabilitet tittas det bland annat på om sammanställningen av datan är rättvist presenterad. 

Om resultatet kunnat ändrats beroende på vem som samlade in datan, vilket tillfälle den 

samlades in och på vilket sätt har metoden påverkat insamlingen av datan. (Kylén, 2004, 

s. 140-142). Vid analysarbetet av den insamlade datan låg stort fokus på att enligt 

fenomenologins traditioner sätta sina förutfattade meningar åt sidan. Fokus i resultatet 

ligger på att återge informanternas beskrivningar på ett så rent sätt som möjligt. Det finns 

en medvetenhet om att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om metoden hade varit 

annorlunda, samlats in vid andra tillfällen eller av andra personer. Trost och Hultåker 

(2016) beskriver att genom att konstruera tydliga frågor ökar reliabiliteten genom att det 

blir en större chans att alla informanter uppfattar frågorna på samma vis (s. 63). Vid 

konstruktionen av enkätfrågorna arbetades det med att öka reliabiliteten genom att 

omarbeta och formulera frågorna för att de skulle bli så tydliga som möjligt. 

 

5.6 Bortfall 

I de åtta klasser som fick möjligheten att besvara enkäten gick det sammanlagt 160 elever. 

132 elever av dem var på lektionerna när enkätundersökningen skulle besvaras, alla 132 

elever svarade på enkäten. Kylén (2004) förklarar att för att undvika en högre grad av 

bortfall ska enkätundersökningen innehålla så få öppna frågor som möjligt (s. 149-150) 

På de flesta öppna frågorna i enkätundersökningen är svarsantalet lägre än vid de bundna 

frågorna. Det största bortfallet skedde på enkätfråga 20 (Bilaga A). Förväntningen på den 
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frågan var att 132 skulle svara på frågan, men 110 personer valde att svara på den, ett 

bortfall på 22 personer, till skillnad från de bundna frågorna där bortfallet som mest är 1 

person. På en av de öppna frågorna, enkätfråga 9 (Bilaga A) svarade dock alla personer 

som förväntades att svara. Precis som Kylén beskriver ovan blev bortfallet större på de 

öppna frågorna. Nackdelar med öppna frågor är att det kräver mer av informanterna. De 

behöver vara bra på att formulera sig i text, med sina egna ord för att nå ett bra resultat 

(Bryman, 2002, s. 158). En del ungdomar i studien svarade på enkätfrågorna med långa 

välformulerade svar, en del svarade med kortare svar och en del gav svar som ”jag vet 

inte” eller ”det har jag inte funderat över”. Dock påverkar det inte bortfallet från de öppna 

frågorna resultatet så mycket, då det fortfarande är minst 110 personer som har skrivit 

svar på varje öppen fråga som bygger till ett underlag för resultatet. De öppna frågorna 

svarar till studiens syfte och därför är de viktiga och relevanta för studien, oavsett det 

bortfallet som visats. Det kan finnas nackdelar med att använda bundna frågor i en studie. 

En nackdel kan vara att svaren kan styra informanternas tankar i hur de ska svara (Kylén, 

2004, s. 71). De bundna enkätfrågorna i studien är utformade så informanterna i princip 

kan svara ja eller nej på dem. På grund av det styr inte frågorna deras tankar så mycket. 

Något som är viktigt att veta är att enkätundersökningens frågor placerades i strategisk 

ordning med bundna frågor om psykiska och psykiska symptom först, för att styra in 

ungdomarnas tankar på det ämnet. 

 

Kylén (2004) beskriver att bortfallet kan minskas genom att utforma introduktionsbrev 

och skicka ut påminnelser (s. 149-159). Dessa aspekter användes och togs hänsyn till i 

studien, för att försöka minska bortfallet. Introduktionsbrev skickades ut till alla 

inblandade parter och påminnelser skickades ut till de skolor som behövde påminnelser. 

Introduktionsbrevet gicks igenom flera gånger innan de skickades ut, för att det skulle bli 

så tydligt som möjligt. Det är även problematiskt att ha många frågor i en 

enkätundersökning, då informanterna kan bli trötta på att besvara frågorna (Bryman, 

2002, s.147-148) För att minska dessa risker i studien så har ett fokus legat på att skapa 

så tydliga enkätfrågor som möjligt, för att frågorna inte ska skapa några frågor hos 

informanterna. Det är dock osäkert hur och om dessa aspekter påverkade bortfallet. 

 

5.7 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) har konstruerat fyra huvudkrav som ska följas vid vetenskaplig 

forskning. Studien utgår från dessa fyra huvudkrav: samtyckeskravet, informationskravet, 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt samtyckeskravet måste forskaren ha 

deltagarnas samtycke att medverka i studien. Informationskravet handlar om att forskaren 

är skyldig att informera alla som deltar i studien om vilka villkor de har. Forskaren är 

även skyldig att berätta att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst (s. 7-

11). De deltagandes lärare fick ett brev med information om etiska regler, läraren förde 

denna information vidare när enkätundersökningen genomfördes. I följebrevet som 

eleverna fick läsa (Bilaga B) fanns information om att studien är anonym, vilket syfte 

studien har, information om att studien är frivillig, att det går att avbryta sin medverkan 

och det fanns bifogat kontaktuppgifter. Konfidentialitetskravet innebär att den insamlade 

datan och analysmaterialet förvaras och hanteras på ett tryggt sätt, så ingen annan har 

tillgång till det. Ingen medverkande i studien ska kunna identifieras av någon annan 

människa (s. 12-13). Datan och materialet finns på en lösenordskyddad dator som enbart 

forskaren har lösenordsuppgifter till. Enkäten besvaras anonymt, vilket innebär att ingen, 

inte ens forskaren kan se vem som har skrivit vad. Nyttjandekravet innebär att den 

insamlade datan ej får användas eller lämnas ut för kommersiellt användande (s. 14). All 

insamlad data och allt material kommer enbart användas i denna studie. 

 

5.8 Metoddiskussion 

Som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver handlar fenomenologi som en kvalitativ 

forskningsmetod om att försöka förstå fenomen, med utgångspunkt i hur människor 

beskriver och uppfattar världen runt omkring dem (s. 42). Att göra en intervjustudie 

istället för en enkätundersökning hade kunnat vara en möjlighet i denna studie. Bryman 

(2002) menar att intervjuer ger möjlighet till att ställa fler frågor utan att informanten 

tröttnar och ger en chans att kunna omformulera frågor om de inte förstås. Vid en 

enkätundersökning finns det ingen som ställer frågor, utan informanterna måste själva 

läsa och svara på frågorna (s. 146-147). På så vis hade intervjuer kunnat vara passande. 

Vid en intervjustudie finns något som Bryman (2002) förklarar som intervjueffekten, den 

innebär att intervjuaren kan påverka informanterna, vilket inte görs på samma vis vid en 

enkätundersökning (s. 146). Utöver den orsaken och andra orsaker som tidigare 

presenterats i metodkapitlet som sparandet av tid, pengar och att nå ut till många 

människor finns en till orsak till att studien har en enkätundersökning som metod istället 

för intervjuer. Bryman (2002) beskriver att enkätundersökningar är bättre att använda när 

det ställs frågor som informanterna tycker är svåra att berätta om (s. 147). I denna studie 

ställs frågor om psykiska diagnoser som kan uppfattas som känsliga, som kan vara lättare 
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för informanterna att svara på under en enkätundersökning. En intervjustudie hade kunnat 

vara en passade metod för denna studie, men den valda metoden är en enkätstudie utifrån 

ovanstående orsaker. Medvetenheten om att båda metoder hade kunnat passa studien har 

bidragit till att flertalet av frågorna i enkätundersökningen är öppna frågor. 
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6 Resultat 

I detta kapitel presenteras vilken påverkan fenomenet musik har på ungdomar på estetiska 

programmet och deras mående. Detta sker genom följande kategorier: musiklyssning och 

mående, musikutövning och mående, psykosomatiska symptom och musik, psykiska 

symptom och musik, musik och känslor och musikens betydelse. I studiens öppna frågor 

fanns inget intresse av att få exakt antal på hur många som tyckte vad, men det finns en 

relevans för studien med att presentera på ett ungefär om det är ett större antal eller ett 

mindre antal av ungdomarna som beskriver något. Därför anges antalet ungdomar istället 

i form av begrepp som: majoriteten och den största delen, som motsvarar varandra; 

begreppen: många och flera, som motsvarar varandra; begreppen några och en del som 

motsvarar varandra och begreppen ett mindre antal och minoriteten, som motsvarar 

varandra. Begreppen räknades här upp i fallande ordning från flest antal ungdomar i 

majoriteten och den största delen och minst antal ungdomar i begreppen ett mindre antal 

och minoriteten.  

 

6.1 Musiklyssning och mående  

Under denna rubrik presenteras underrubrikerna musiklyssning vid gott mående och 

musiklyssning vid dåligt mående. 

 

6.1.1 Musiklyssning vid gott mående 

Majoriteten av ungdomarna i studien beskriver att de lyssnar på samma musik när de mår 

bra, som när de inte mår bra. Några av dem beskriver att de tolkar samma låtar på olika 

sätt utifrån hur de mår och känner sig just då. De förklarar att musiken kan betyda olika 

saker i olika känslolägen. Resterande ungdomar beskriver att de lyssnar på all musik eller 

den musiken de känner för, beroende på situationen. Många av ungdomarna beskriver 

musiken de lyssnar på när de mår bra som positiv musik, glad musik, musik med positiv 

text, poppig musik, “catchy” musik och sådant som de kan dansa till. Det vill säga sådan 

musik som låter glad och gör dem glada. Några av ungdomarna beskriver dock att de kan 

lyssna på ledsen musik även när de är glada, eftersom den ledsna musiken inte påverkar 

dem lika mycket när de är glada som den gör när de är ledsna. De genrerna som flest av 

ungdomarna har gemensamt att de lyssnar på när de mår bra är rock, pop, metal, 

upptempo musik, 80-tals musik, jazz, gamla goa låtar och indiemusik. 
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6.1.2 Musiklyssning vid dåligt mående 

Majoriteten av ungdomarna har gemensamt att de lyssnar på något som de kallar för 

ledsen, sorglig eller deppig musik när de inte mår bra. De förklarar att musiken kan hjälpa 

dem att få ut sina känslor. De beskriver att de är skönt att lyssna på musik som de kan 

gråta ut till. En del ungdomar beskriver istället att de väljer musiken de lyssnar på utifrån 

hur de vill må. Vill de lugna sig anpassar de musiken de lyssnar på efter det. Vill de istället 

få ut känslor som ilska och sorg och gråta, anpassar de valet av musik efter det. Flera av 

ungdomarna har gemensamt att de lyssnar på något som de kallar för lugn musik. Den 

lugna musiken får gärna gå i moll och ha djupa budskap. Några av ungdomarna beskriver 

att de istället vill lyssna på glad musik när de är ledsna. De förklarar att de använder den 

glada musiken för att muntra upp sig, när de vill bli gladare, piggare och komma på bättre 

humör.  

  

Flera av ungdomarna beskriver även att de kan lyssna på all musik, eller den musik som 

de känner för när de mår dåligt. De genrer som flest av ungdomarna har gemensamt att 

lyssna på när de mår dåligt är metal, klassisk musik, rock och akustisk musik. Men de 

nämner även genrer från allt mellan doomcore, punk till lovsånger. Några av ungdomarna 

beskriver att de lyssnar på sina favoritartister, eftersom deras låtar gör dem lugna och får 

dem att må bättre. 

 

6.2 Musikutövning och mående 

Under denna rubrik presenteras underrubrikerna Musikutövning och Musikutövning i 

grupp. 

 

6.2.1 Musikutövning  

Den största delen av ungdomarna beskriver att de mår bättre av att spela ett instrument, 

sjunga, skriva musik eller producera musik själv. Många av ungdomarna förklarar att 

fenomenet fungerar som en ventil som hjälper dem att få ut sina känslor och hjälper dem 

att kunna uttrycka sig genom musiken. De förklarar att de mår bättre efter de har fått ut 

sina känslor. En ungdom beskriver att det blir som en terapi att få sjunga ut sina känslor. 

En annan beskriver det istället som att det känns som att hon pratar med någon när hon 

sjunger, vilket upplevs som skönt och orosbefriande. Att utöva musik är något som flera 

ungdomar beskriver gör att de känner sig lugna och avslappnade. Några ungdomar 

beskriver istället att musikutövning får dem att bli glada och att det ger dem energi. 
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Ungdomarna ger fler anledningar till varför musikutövning får dem att må bättre. De 

beskriver att det beror på att musikutövning är det som de älskar att göra vilket alltid gör 

dem glada. Det finns också de som upplever musikutövandet som ett sätt att fly från 

tankarna och omvärlden en stund, vilket de beskriver gör att de mår bättre. Några 

beskriver att de får känna sig bra på något när de utvecklas i sitt musikutövande, vilket 

leder till att de mår bra, känslan beskrivs av dem som oslagbar. 

 

Flera av ungdomarna förklarar att de kan må både sämre och bättre när de utövar musik 

själva på något vis. De allra flesta ungdomar som har förklarat det så beskriver att de 

upplever att om det går bra i deras musikutövande så mår de bättre, de blir glada och blir 

stolta över sin utveckling. Om det inte tycker att det går så bra, mår de istället sämre. 

Prestationsångest, frustration, stress och dålig självkänsla är upplevelser som de beskriver 

att de känner av då. En av ungdomarna förklarar det såhär:  

 

Ibland tycker jag det är stressande för jag känner mig inte bra nog, men ibland tycker jag 

det är det bästa som finns och blir jätteglad av att göra det (enkätcitat). 

 

Personen i fråga menar att musikutövning är det bästa som finns och gör hen glad, så 

länge personen känner sig tillräckligt bra, annars leder musikutövningen till stress. Om 

det ställs krav på ungdomarna i musikutövningen, mår de sämre av att utöva den.  

Ett mindre antal av ungdomarna upplever att de mår sämre av att utöva musik själva på 

något vis. Några av de ungdomarna beskriver att om de redan känner sig nedstämda när 

de ska börja utöva musik, så blir det inte lika motiverade till att spela. En ungdom 

förklarar att de beror på att när hen mår dåligt blir all musik väldigt prestationsinriktad, 

vilket ökar ångesten och självkritiken. En annan ungdom beskriver att hen har kopplingar 

mellan olika låtar och sämre upplevelser i livet, vilket gör att samma jobbiga känslor 

upplevs igen när just denna musik ska utövas. För ungdomen resulterar då 

musikutövningen i nedstämdhet. 

 

6.2.2 Musikutövning i grupp 

Majoriteten av ungdomarna beskriver att de kan må både bättre och sämre vid 

musikutövning med andra människor. Den största gemensamma nämnaren är att de 

upplever att de mår bättre om de arbetar med en grupp som de känner en gemenskap med 

och har samma ambitionsnivå som. Gruppen ska vara lätt att samarbeta med och 

stöttande. Ungdomarna beskriver att det är väldigt roligt att spela tillsammans om 
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gruppdynamiken fungerar, det känns befriande och de blir på bättre humör. De mår 

däremot sämre om gruppdynamiken inte fungerar, om ambitionsnivåerna är för olika och 

samarbetet inte fungerar. Om inte alla gillar den sortens musik som utövas kan en del 

också må sämre. Det kan leda till frustration, irritation och ångest. Några av ungdomarna 

förklarar att de tycker att de mår bättre av att spela med andra förutom när de själva inte 

har övat, eller när de känner att de andra i gruppen är bättre än dem.  

 

Många av ungdomarna beskriver att de mår bättre av att utöva musik på olika sätt 

tillsammans med andra. Den största gemensamma nämnaren är gemenskap. De beskriver 

att musikutövande med andra skapar en gemenskap, där de kan känna sig hemma och 

känna en tillhörighet. De beskriver att de lär sig mycket av varandra och ger varandra god 

respons som gör att de mår bättre. De förklarar att de upplever att det är roligt att utöva 

musik tillsammans med andra som tycker om musik lika mycket som dem. Några 

upplever att det blir som ett tillfälle där de kan pausa verkligheten och alla jobbiga 

problem och istället bara fokusera på musiken och att ha roligt. En ungdom förklarar hur 

hen mår vid musikutövande i grupp på följande vis: 

 

Bättre. Jag lever mig in i stunden och kan glömma bort allt det negativa, så länge alla är 

trevliga, vi har roligt, och jag får göra det jag vill göra (enkätcitat). 

 

Personen i fråga menar att om gruppdynamiken fungerar hamnar personens fokus på 

musikutövningen istället för på negativa tankar. Minoriteten av ungdomarna upplever att 

de mår sämre av att utöva musik med andra. För de flesta handlar det om att de känner 

sig pressade till att prestera bra. Vilket leder till stress och ångest. En ungdom beskriver 

att det är jobbigt att vara bland folk, vilket gör att musikutövning med andra människor 

leder till stress. Några av ungdomarna förklarar att musik är väldigt personlig och 

känslofylld och därför är det panikframkallade för dem att utöva musik med människor 

de inte känner sig bekväma med. 

 

6.3 Psykosomatiska symptom och musik  

Ungefär hälften av ungdomarna beskriver att fenomenet i form av musiklyssning eller 

musikutövning inte får dem att må bättre om de har huvudvärk, magont, yrsel eller något 

annat psykosomatiskt symptom. De flesta av ungdomarna beskriver att de vill ha tyst och 

lugnt omkring sig när de har något av de tidigare presenterade psykosomatiska 
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symptomen. Framförallt de ungdomar som har symptomet huvudvärk beskriver att de vill 

ha det tyst och lugnt runt omkring sig. De förklarar att de behöver vila från ljud och istället 

fokusera på andningen. Några förklarar att de nästan får panik av att höra musik när de 

mår dåligt, de beskriver att musiken i den situationen leder till stress. Ett mindre antal av 

ungdomarna förklarar att de inte tror musik hjälper mot fysiska symptom, utan endast mot 

psykiska symptom. En person skriver att hen upplever att musiken bara finns som tröst 

vid fysisk smärta, inte som lindring av smärtan. 

 

Andra hälften av ungdomarna beskriver istället att de upplever att fenomenet i form av 

musiklyssning eller musikutövning får dem att må bättre om de har huvudvärk, magont, 

yrsel eller något annat psykosomatiskt symptom. Majoriteten av dessa ungdomar 

beskriver att musik får dem att slappna av och känna ett lugn och en trygghet. De förklarar 

att musiken kan få dem att tänka på något annat än smärtan de känner. Större del av deras 

fokus hamnar på musiken istället för på smärtan. En av ungdomarna förklarar det på 

följande vis: 

 

Ja, det kan få mig att slappna av och inte fokusera så mycket på det onda. Ett bra sätt att 

styra iväg tankarna helt enkelt (enkätcitat). 

 

Personen i fråga menar att musiken finns där som en distraktion från det som gör ont. Att 

fokusera på musiken istället för det onda gör att tankarna leds bort från de onda till något 

annat, vilket får som följd att det blir lättare för personen att slappna av. Några ungdomar 

skriver att musiklyssning eller musikutövning kan göra dem glada, vilket tar bort fokus 

från det som gör ont. En ungdom förklarar att när hen sjunger tillsammans med andra är 

det lätt att glömma bort det onda en stund. 

 

6.3.1 Sömnsvårigheter och musik  

Av de ungdomar som somnar lättare av att lyssna på musik förklarade majoriteten av dem 

att de tror att de somnar lättare genom att musiken får dem att tänka på andra saker. Flera 

av ungdomarna beskriver att de vill fly från sina egna tankar på kvällen. En av 

ungdomarna förklarar det på följande vis: 

 

Jag gillar inte tystnad. Det tvingar mig att lyssna på mina tankar, och mina tankar är inte 

alltid hälsosamma. Så jag skulle hellre avleda mig själv genom att lyssna på musik än att 

tänka på allt (enkätcitat). 
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Personen i fråga menar att musiken kan få hen att ta avstånd från sina egna tankar, som 

inte alltid är så bra att tänka och istället fokusera på musiken. Andra ungdomar förklarar 

att de lyssnar på musik när de ska somna eftersom de inte vill tänka på sådant som stressar 

dem, som till exempel skolarbete. Flera av ungdomarna beskriver att de tror att det blir 

lättare för dem att somna vid musiklyssning eftersom musiken har en lugnande effekt på 

dem. De förklarar att de känner sig avslappnade, lugna och trygga när de lyssnar på musik. 

De beskriver att stressen de känner försvinner vid musiklyssning. En mindre andel av 

ungdomarna beskrev att de tycker att det är lättare att somna för att musiken stänger ute 

tystnaden, som annars kan göra att de känner sig ensamma. En person beskriver däremot 

att musiken istället stänger ute störande bakgrundsljud som annars kan störa sömnen. 

 

Majoriteten av ungdomarna svarade att de främst lyssnar på det som de kallar för lugn 

musik när de ska somna. Den lugna musik de väljer är oftast instrumental, eftersom 

sången och texten i musiken kan vara distraherande. Den instrumentala musiken ger dem 

ett lugn, medan den med text istället kan ge motsatt effekt. Några av ungdomarna skriver 

också att de gärna lyssnar på pianomusik, klassisk musik eller på musik som de själva 

tycker om när de ska somna. En förklarar också att de lyssnar på olika genrer som framför 

allt metal, jazz, rock eller indie.  

 

6.3.2 Sömnsvårigheter - statistik 

81 av ungdomarna som genomförde enkätundersökningen svarade att de inte tycker att 

det blir lättare att somna om de lyssnar på musik. 51 stycken av ungdomarna svarade att 

de tycker att det är lättare att somna om det lyssnar på musik. I studien svarade alla 

ungdomar på enkätfråga 5 (Bilaga A). 35 stycken av ungdomarna skrev att de ofta haft 

svårt att sova under det senaste året. 39 stycken av ungdomarna skrev att de ibland har 

haft svårt att sova under det senaste året. 41 stycken av ungdomarna skrev att de har haft 

svårt att sova ett fåtal gånger under det senaste året. 17 stycken av ungdomarna skrev att 

de aldrig har haft svårt att sova under det senaste året. Se figur 1 för överblick. 
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Figur 1 Sömnsvårigheter – statistik. I figur 1 presenteras hur ofta ungdomarna har upplevt 

att de haft sömnproblem under det senaste året. 

 

I studien svarade alltså majoriteten, 56 % av informanterna att de har haft 

sömnsvårigheter ibland eller ofta under det senaste året. Minoriteten 44 % svarade att de 

haft sömnsvårigheter ett fåtal gånger eller inte alls under det senaste året. 

 

6.4 Psykiska symptom och musik 

Under denna rubrik presenteras underkategorierna Musik och stress, Musikens påverkan 

på oro och ångest, Psykiska diagnoser – statistik, Stress – statistik, Oro – statistik och 

Ångest – statistik. 

 

6.4.1 Musik och stress 

Flera av ungdomarna beskriver musiken de lyssnar på när de vill bli mindre stressade med 

en eller flera genrer. Cirka 35 olika genrer räknas upp av ungdomarna, det är allt från k-

pop till reggae till hip hop till lovsånger. Så musiken som ungdomarna lyssnar på skiljer 

sig mycket åt från varandra. Det är en stor blandning av musik. Den vanligaste genren 

som ungdomarna beskriver att de lyssnar på för att stressa ned är akustisk musik, flera av 

ungdomarna har det gemensamt. Den näst vanligaste genren är rock. Den tredje vanligaste 

genren är metal. Den fjärde vanligaste genren är klassisk musik och den femte vanligaste 

genren är jazz. Några förklarar också att de brukar lyssna på olika artister för att bli mindre 

stressade. Den artist som flest ungdomar nämner är Håkan Hellström. 

 

Flera av ungdomarna lyssnar på musik som de tycker om för att stressa ned. Många av 

ungdomarna beskriver musiken de lyssnar på för att stressa ned med en känsla. 

Ungdomarna beskriver musiken som, lugn, glad, långsam eller peppande. Allra flest av 
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ungdomarna i studien förklarar att de lyssnar på lugn musik för att stressa ned. En av 

ungdomarna skriver såhär: 

 

En musik som ändrar min sinnesstämning, tex får mig att känna mig tuffare eller gladare. 

Stressen försvinner inte helt då det som stressar mig finns fortfarande kvar (enkätcitat). 

 

Personen i fråga menar att hen väljer musik utifrån hur hen vill känna sig. Hen beskriver 

att musiken kan få lite stress att avta, men upplever att lite stress finns kvar eftersom 

fenomenet inte tar bort det som stressar. En del av ungdomarna skriver att de lyssnar på 

all musik eller blandad musik när de vill bli mindre stressade. Andra skriver att det väljer 

musik utifrån vad de ska göra eller utifrån hur de mår när de vill stressa ner. 

 

6.4.2 Musikens påverkan på oro och ångest 

Majoriteten av ungdomarna beskriver att de upplever att musik kan minska deras ångest 

och oro. De flesta beskriver att musiken låter dem gå in i en annan värld en stund, där de 

kan ta avstånd från sina egna tankar och händelser i sina liv och istället fokusera på 

musiken en stund. En ungdom skriver såhär: 

 

Minska kanske, men sällan eliminera, eftersom att det bara blir att man skjuter undan 

orosmomentet för stunden. Men i de fall det funkar har det nog återigen att göra med 

förmågan att drömma sig bort till musiken (enkätcitat). 

 

Personen i fråga menar att musik kan tillfälligt dämpa ångest och oro, men inte ta bort 

den helt. Det handlar om att ha en plats att komma till som inte är ens egna verklighet.  

Flera av ungdomarna tror att fenomenet kan minska oro och ångest genom att människor 

kan ha ett personligt minne kopplat till olika låtar. De beskriver att när en människa 

lyssnar på en låt som de anknyter till ett glatt minne, så blir de gladare. Några av 

ungdomarna beskriver musiken som något de kan relatera till. De förklarar att det kanske 

finns någon annan än dem som mår likadant och då kan de finna en tröst i att de inte är 

ensamma med sitt mående. Andra beskriver musiken som ett hjälpmedel som lugnar, ger 

trygghet och avspänning. En del ungdomar förklarar istället att fenomenet gör dem glada 

och ger energi och på grund av det mår de bättre när de lyssnar på musik. De beskriver 

att musiken fungerar som en peppning till att må bättre. 
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En mindre andel av ungdomarna beskriver att de upplever att musik kan öka deras ångest 

och oro. Den största gemensamma faktorn som ungdomarna beskriver är om de lyssnar 

på en låt som är sorglig, som har tunga texter och handlar om människor som mår dåligt, 

så beskriver de att de själva kan må sämre och därav gör musiken oron eller ångesten 

värre. Om en låt påminner om jobbiga saker som har hänt i livet, kan den göra oron och 

ångesten värre beskriver de också. Många av ungdomarna förklarar att de upplever att 

musik både kan öka och minska ångest. Men de beskriver att det ofta beror på vilken 

musik de lyssnar på och vilket humör de är på. De flesta beskriver att ångest eller oro kan 

öka om de lyssnar på sorglig musik med relaterbara texter men att oro och ångesten kan 

minska efter att de har lyssnat på just den musiken och har fått vara ledsna en stund. Några 

förklarar att stressiga och hetsiga låtar ökar deras ångest och oro och att lugna låtar 

minskar deras ångest och oro. De förklarar att de upplever att musik förstärker deras olika 

känslor och därför kan ångesten och oron både öka och minska. Ett mindre antal upplever 

att musik varken ökar eller minskar ångest eller oron. 

 

6.4.3 Psykiska diagnoser - statistik 

I studien svarade 131 av ungdomarna på enkätfråga 8 (Bilaga A). 1 person valde att inte 

svara på frågan. 21 stycken, 16 % svarade att de har en psykisk diagnos och 110 stycken, 

84 % svarade att de inte har det. Se figur 2 för överblick. 

 

 

Figur 2 – Psykiska diagnoser – statistik. I figur 2 presenteras hur många ungdomar som 

har en psykisk diagnos (blå), och hur många som inte har det (röd).  

 

Enkätfråga 9 (Bilaga A) var riktad till de personer som svarat ja på enkätfråga 8 (Bilaga 

A). Alla ungdomar som svarade ja på enkätfråga 8 svarade på enkätfråga 9. De berättade 

vilka psykiska diagnoser de har. Resultatet visas i följande diagram:  
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Figur 3 – Psykiska diagnoser – statistik. I Figur 3 presenteras de psykiska diagnoser som 

ungdomarna förklarat att de har.  

 

En del av ungdomarna är diagnostiserade med flera av dessa diagnoser.  

 

6.4.4 Stress - statistik 

I studien svarade alla ungdomar på enkätfråga 3 (Bilaga A). 73 av ungdomarna skrev att 

de ofta känt sig stressade under det senaste året. 45 ungdomar svarade att de ibland känt 

sig stressade under det senaste året. 11 ungdomar skrev att de känt sig stressade ett fåtal 

gånger det senaste året och 3 ungdomar skrev att de aldrig känt sig stressade under det 

senaste året. Se figur 4 för överblick. 

 

 

Figur 4 – Stress – statistik. I figur 4 presenteras hur ofta ungdomarna upplevt stress under 

det senaste året.  

 

Majoriteten på 89 % av ungdomarna svarade att de ofta eller ibland har känt sig stressade 

under det senaste året. Minoriteten 11 % av ungdomarna svarade att de aldrig eller enbart 

ett fåtal gånger känt sig stressade under det senaste året. 
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6.4.5 Oro - statistik 

I studien svarade alla ungdomar på enkätfråga 6 (Bilaga A) 45 av ungdomarna svarade 

att de ofta känt sig oroliga det senaste året. 50 ungdomar svarade att de ibland har känt 

sig oroliga under det senaste året. 29 ungdomar svarade att de känt sig oroliga ett fåtal 

gånger under det senaste året och 8 av ungdomarna svarade att de aldrig känt sig oroliga 

under det senaste året. Se figur 5 för överblick. 

 

 

Figur 5 – Oro – statistik. I figur 5 presenteras hur ofta ungdomarna har upplevt att de 

känt oro under det senaste året.  

 

Majoriteten, 72 % av ungdomarna har känt oro under det senaste året. Minoriteten, 28 % 

av ungdomarna har inte känt oro alls eller känt det ett fåtal gånger det senaste året. 

 

6.4.6 Ångest - statistik 

I studien svarade 131 av ungdomarna på enkätfråga 7 (Bilaga A) 1 person valde att inte 

svara på frågan. 54 av ungdomarna svarade att de ofta har haft ångest under det senaste 

året. 27 ungdomar svarade att de haft det ibland det senaste året. 28 stycken svarade att 

de haft ångest ett fåtal gånger det senaste året och 22 ungdomar svarade att de aldrig haft 

ångest under den senaste året. Se figur 6 för överblick. 
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Figur 6 – Ångest – statistik. I figur 6 presenteras hur ofta ungdomarna upplevt att de haft 

ångest under det senaste året.  

 

Majoriteten 62 % av ungdomarna har under det senaste året haft ångest ofta eller ibland. 

Minoriteten 38 % av ungdomarna har haft ångest ett fåtal gånger eller aldrig under det 

senaste året. 

 

6.5 Musik, mående och känslor 

Majoriteten av ungdomarna beskriver att de tror att fenomenet kan påverka hur de mår 

och känner genom kopplingen mellan människan, känslor och minnen. En del förklarar 

att musik är skapad för att förmedla olika känslor och att det finns musik som kan få en 

människa att känna alla olika känslor. Musiken kan vara skapad med så starka känslor att 

de sedan förmedlas till en själv. Andra beskriver att musiken och texten istället kan skapa 

eller stimulera känslor hos dem. En av ungdomarna förklarar det såhär: 

 

Det hjälper att kanalisera känslor och förstärker känslor jag redan har. Jag känner inte att 

musik kan ändra hur jag mår (typ om jag är ledsen blir jag inte glad av att lyssna på glad 

musik), men snarare att det förstärker känslor som redan finns (om jag är ledsen och lyssnar 

på ledsen musik så blir jag ännu mer ledsen) (enkätcitat). 

 

Personen i fråga menar att musiken inte kan ändra hur hen mår, utan istället förstärka de 

känslor hen redan känner. Ungdomarna beskriver att de kan relatera det som de upplever 

i texten eller musiken till sitt egna liv och till sin egen verklighet. Några ungdomar skriver 

att musiken förknippas med olika tankar och minnen. Med hjälp av musiken kan de 

återuppleva ett minne från ett tillfälle då de lyssnat på just den musiken. Några ungdomar 

förklarar att musik är väldigt personlig. Lyssnar de på något de gillar kan de känna en 

glädje, men lyssnar de på något de inte tycker om kan snarare en panikkänsla framträda. 
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En del av ungdomarna beskriver att de tror att musiken kan påverka deras känslor och 

mående genom att de flyr iväg en stund från verkligheten när de lyssnar på den. De ser 

musiken som något som dämpar tankar som de vill undvika, för att istället kunna tänka 

på något annat. En del vill undvika allt runt omkring och fly iväg i sina egna tankar, 

medan andra istället vill fly från sina egna tankar. Några förklarar att de tror att fenomenet 

kan påverka hur människor mår och deras känslor för att musiken har en påverkan på 

kroppen. De beskriver att det är vetenskapligt bevisat att musik dämpar stress och ger en 

lugnande effekt. De skriver förklaringar som att kroppen släpper ut endorfiner och andra 

må-bra hormoner. Att musiken sänker blodtrycket, pulsen och andningshastigheten, och 

att det är det som gör oss människor lugna. En ungdom tror att det finns en biologisk 

anledning till varför hjärnan påverkas av musik och beskriver att musiken ligger väldigt 

nära människan och förklarar att livet vore grått utan musik. 

 

Ett mindre antal av ungdomarna beskriver att det är dur och moll som gör att musik kan 

påverka hur vi människor känner och mår. De förklarar att moll kan göra att de känner 

sig mer ledsna för att det låter sorgligt. Dur kan istället få dem att bli glada, eftersom dur 

upplevs som gladare musik. De beskriver även att textens mening och en människas 

minnen kan ha en påverkan tillsammans med dur och moll funktionen. Några ungdomar 

beskriver att de tror att musiken kan påverka hur de mår och känner eftersom musik är en 

stor del av deras liv. De beskriver det som deras största intresse och att de upplever att 

musiken är en del av dem. Ett mindre antal av ungdomarna beskriver musiken som en 

gemenskap och som en kompis. Musik kan både leda till att skapa gemenskap och vänner, 

men musiken kan också kännas som en vän, framför allt för någon som känner mycket 

ensamhet. Någon beskriver det som att musik säger mer än vad ord någonsin kan göra. 

 

6.6 Musikens betydelse 

De flesta av ungdomarna beskriver att musik är viktigt för dem för att den gör så att de 

mår bättre. Många beskriver att musiken finns som en flykt från verkligheten och från 

deras tankar. Musiken får dem att glömma sådant som inte känns bra. De beskriver även 

att musiken finns där som en hjälpande hand när de inte mår bra. En del beskriver att 

musiken har hjälpt dem att må bättre när de har mått riktigt dåligt. En av ungdomarna 

förklarar det såhär: 
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Jag känner mest att musiken för mig har alltid på senaste tiden varit den enda anledningen 

för mig att inte göra saker som jag inte borde göra, då jag verkligen har varit på botten av 

livslusten. Genom musiken började jag uttrycka mig själv mer både musikaliskt och i det 

sociala livet då jag behövde börja om på ruta 1 när det gäller att bemöta människor 

(enkätcitat).  

 

Personen i fråga menar att musiken har hjälpt hen att må bättre och hjälpt hen att börja 

uttrycka sig och utveckla sig människa. Några ungdomar förklarar även att musiken är 

viktigt för att den kan skapa en gemenskap mellan människor. Musiken kan finnas där 

som en tröst, som en vän. Andra beskriver att musiken fungerar som ett sätt att slappna 

av och att musiken är viktig för att den kan fungera som en inspiration eller en motivation. 

 

Många av ungdomarna har svarat att musik är viktigt för dem för att det är en stor del av 

deras liv. De skriver att musik är något som de har växt upp med, som de har haft i sitt liv 

sedan de var små. På så vis menar de att musiken har blivit en del av dem eller att musiken 

har blivit en stor del av deras vardag. En del formulerar att de älskar musik eller beskriver 

att musiken är deras allt. Några ungdomar beskriver att musiken är viktig för dem för att 

det är deras största intresse, något som de tycker om att göra. Det gör att livet inte blir så 

tråkigt, utan det gör livet roligare. En del förklarar att musik är något som de vill arbeta 

med i framtiden.  

 

Några av ungdomarna beskriver att musik är viktigt för dem för att de framkallar och 

påverkar deras känslor. Musik förstärker deras känslor och påverkar deras humör. Andra 

ser det som att de istället får en möjlighet att uttrycka sina känslor genom musiken. 

Musiken kan hjälpa till att släppa ut olika känslor, både glada och ledsna. De beskriver 

att det är skönt att kunna relatera sina känslor till känslorna i musiken. Ett mindre antal 

av ungdomarna beskriver att musiken är viktig för dem för att den gör så att de får känna 

sig bra på något. De upplever att det känns skönt och är viktigt att få känna sig bra på 

något och visa vad de kan. 

 

6.7 Sammanfattning av resultat 

Under denna rubrik presenteras en sammanfattning av resultatet. Genom 

underkategorierna, musiklyssning, musikutövning, psykosomatiska symptom, psykiska 

symptom, musik, mående och känslor och musikens betydelse. Underkategorierna 

musiklyssning, musikutövning, psykosomatiska symptom och psykiska symptom svarar på 
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forskningsfråga nummer 1 som lyder såhär: Hur beskriver elever på estetiska 

programmet, inriktning musik att de upplever att utövning av musik och lyssning på olika 

typer av musik påverkar deras mående, med inriktning på psykiska och psykosomatiska 

symptom? Underkategorierna musik, mående och känslor och musikens betydelse svarar 

på forskningsfråga nummer 2 som lyder såhär: Hur beskriver elever på estetiska 

programmet, inriktning musik orsaken till att de tror att musik kan påverka deras känslor 

och mående och varför de upplever att musiken är viktig för dem?  

 

6.7.1 Musiklyssning 

Majoriteten av ungdomarna beskriver att de lyssnar på samma musik när de mår bra som 

när de mår dåligt. En del väljer musik efter hur de känner sig vid olika tillfällen. Några 

ungdomar lyssnar på musik som de beskriver som positiv musik, andra kan lyssna på 

ledsen musik när de mår bra utan att den gör dem ledsna. De vanligaste genrerna de 

beskriver att de lyssnar på när de mår bra är bland annat rock, pop och metal. En del av 

ungdomarna lyssnar på något som de kallar för ledsen musik när de inte mår bra. De 

beskriver att den musiken hjälper dem att få ut sina känslor. Flera av ungdomarna lyssnar 

även på lugn musik. Andra lyssnar på glad musik när de inte mår bra, eftersom den gör 

dem glada. Andra kan lyssna på vilken musik som helst. De genrer som flest lyssnar på 

när de mår dåligt är bland annat metal, klassisk musik och rock. 

 

6.7.2 Musikutövning 

Många av ungdomarna beskriver att de mår bättre av att utöva musik själva. Musiken 

hjälper dem att förmedla och få ut sina känslor, får dem att känna sig duktiga, gör dem 

lugna, glada och kan få dem att fly från sina tankar en stund. Några ungdomar beskriver 

att de mår sämre av att utöva musik. Det handlar främst om musiken är kopplad till 

tillfällen när de mått dåligt tidigare, eller om de redan mår dåligt, då blir det för tufft för 

dem att utöva musik. Andra beskriver att de kan må både bättre och sämre av 

musikutövning. De mår bättre när det känner att musikutövningen går bra och de mår 

sämre när de känner att musikutövningen inte går bra. Majoriteten av ungdomarna 

beskriver att de mår både bättre och sämre när de utövar musik tillsammans med andra 

människor. Är gemenskapen bra och ambitionsnivån på samma plan mår de bättre och 

vice versa. De som mår bättre av musikutövning i grupp beskriver att de beror på 

gemenskapen, att det är kul och att de får fokusera på något annat än sin verklighet. 
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Minoriteten mår sämre av att utöva musik i grupp. Ungdomarna beskriver att de mår 

sämre eftersom de upplever att situationen framkallar prestationsångest och stress. 

 

6.7.3 Psykosomatiska symptom 

Ungefär hälften av ungdomarna vill ha lugn och ro när de har psykosomatiska symptom. 

Andra halvan lyssnar på musik när de har psykosomatiska symptom, eftersom de 

upplever att den lugnar dem och får dem att tänka på något annat än det som gör ont. 

Ungdomar som lyssnar på musik när de ska sova beskriver att de främst gör det för att bli 

lugna och avslappnade eller för att stänga av sina tankar. De lyssnar främst på lugn och 

instrumental musik när de ska somna. 

 

6.7.4 Psykiska symptom 

Ungdomarna beskriver att de främst lyssnar på något som de kallar för lugn musik när de 

vill stressa ner. Genrerna de lyssnar på är väldigt blandade, den genre som flest ungdomar 

har gemensam är akustisk musik. Majoriteten av ungdomarna beskriver att de upplever 

att musik kan minska deras oro och ångest. En del går in i en annan värld och tar avstånd 

från sina egna tankar när de lyssnar på musik. Andra upplever att musik kopplad till ett 

glatt minne kan minska ångest och oro. Några beskriver att musiken är något de kan 

relatera till, som visar att någon annan mår som dom, vilket tröstar. Andra beskriver att 

musiken får dem att slappna av eller ger dem energi. Några upplever att musik kan öka 

deras oro och ångest. De beskriver att sorglig musik kan öka ångesten och oron eftersom 

den gör att de känner sig mer ledsna. De förklarar att musiken förstärker deras känslor. 

Hetsiga låtar kan öka ångest och oro medan lugna kan minska den. I resultatet presenteras 

även statistik om sömnsvårigheter, psykiska diagnoser, stress, oro och ångest. 

 

6.7.5 Musik, mående och känslor 

Ungdomarna beskriver att de tror att musik påverkar hur de mår och känner genom 

kopplingen mellan känslor, minnen och människan. Några förklarar att musik är skapad 

för att få människor att känna olika känslor. Andra skriver att musik kan stimulera och 

förstärka deras känslor. En del tror att musik påverkar hur de mår och känner eftersom att 

musik är en stor del av dem som människor. Andra upplever att musiken påverkar deras 

känslor och mående genom att det får dem att fly från verkligheten och fokusera enbart 

på musiken, vilket gör att de mår bättre. Andra tror att musikens påverkan på människors 
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känslor och mående har med människokroppen att göra. Några tror att vi påverkas av dur 

och moll och andra tror att det handlar om gemenskapen som skapas av musik.  

 

6.7.6 Musikens betydelse 

Majoriteten av ungdomarna beskriver att musiken är viktig för dem eftersom den får dem 

att må bättre. Några beskriver att den är viktig eftersom det är en del av deras liv, en del 

av dem som människor. Andra beskriver att musiken har hjälpt dem och funnits där när 

de inte har mått bra. Några förklarar att musiken är viktig för dem eftersom den påverkar 

deras humör och förstärker deras känslor. Musiken hjälper dem att släppa ut och förmedla 

sina känslor. För andra är musiken viktig för att det är deras intresse och när de utövar 

intresset så får de känna sig bra på något. 
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7 Diskussion 
 

I diskussionen presenteras en sammankoppling mellan bakgrund, teoretiskt perspektiv 

och resultat. I diskussionen presenteras rubrikerna Musik och känslor, Musik och 

gemenskap och Musikens påverkan och betydelse, eftersom känslor, gemenskap och 

musikens påverkan och betydelse är framträdande i resultatet. Rubriken Musik som 

flyktväg presenteras eftersom det var det mest oväntade som framkom i resultatet. Under 

rubriken Avslutning presenteras tankar om hur resultatet av denna studie skulle kunna 

användas i musikpedagogsyrket. 

 

7.1 Musik och känslor 

Musik är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att väcka människors känslor (Bhatti 

et al., 2016 s. 267) Människor kopplar fenomenet musik till flera olika känslor som bland 

annat rädsla, ilska, glädje, sorg, kärlek, och trygghet (Gabrielsson, 2008, s. 157). Flertalet 

av ungdomarna i studien verkar koppla musik starkt till sina känslor. Ungdomarna 

beskriver mesta delen av musiken de lyssnar på när de mår bra eller dåligt med känslor, 

som till exempel glad, lugn och ledsen. Ungdomarna beskriver att sorglig och hetsig 

musik kan öka deras ångest och oro, medan lugn musik kan minska deras ångest och oro. 

De förklarar att musiken förstärker deras känslor. Ungdomarna som spelar musik själva 

upplever att de mår bättre av det eftersom de får släppa ut och uttrycka sina känslor. En 

del ungdomar upplever att musiken får dem att må bättre psykiskt och fysiskt genom att 

den får dem att känna mindre smärta, minska sömnsvårigheter, stress, oro och ångest 

eftersom att musiken gör dem lugna, trygga och avslappnade. Theorell (2009) beskriver 

att musik används för nedvarvning och att det finns musik som är skapad för det syftet (s. 

22). 

 

Musik kan framkalla känslor och påverka de flesta människors humör. Musik kan 

framkalla både positiva och negativa känslor. Genom musikaliska minnen kan musikens 

känslor smitta av sig till en människa, vilket kan påverka humör och känslor (Koelsch, 

2010, s. 131-136). Ungdomarna i studien beskriver att musik kan få dem att må både 

bättre och sämre. De beskriver att musik framkallar deras känslor. De förklarar att de kan 

relatera till musikens text de lyssnar på och känna igen sig i den, vilket kan trösta dem 

genom att någon annan känner som dem. Men det kan också göra dem ännu mer ledsna, 

då musiken förstärker deras ledsna känsla. Lilliestam (2009) beskriver att en del 
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människor blir glada genom att lyssna på sorglig musik för att släppa ut sina ledsna 

känslor för att sedan kunna känna glädje igen. (s. 142). Precis som Lilliestam beskriver 

förklarar några ungdomar att de lyssnar på ledsen musik när de inte mår bra för att få 

gråta ut, så de sedan kan få må bättre igen. Några ungdomar kopplar musiken till olika 

minnen, vilket kan vara både glada och ledsna minnen, musiken de kopplat till minnena 

kan då lyfta fram de olika känslorna hos ungdomarna. I resultatet framgår att musik kan 

få ungdomarna att må bättre genom att den påverkar och stimulerar deras känslor och 

deras humör, vilket de beskriver kan förbättra deras psykiska och psykosomatiska 

symptom. 

 

7.2 Musik och gemenskap 

 Lilliestam (2009) berättar om en studie som gjordes av Karolinska institutet, Tekniska 

högskolan i Stockholm och Karolinska universitetssjukhuset där körsångare undersöktes. 

De kom fram till att sjungandet ökade människornas välbefinnande, de tror dock att det 

även har med gemenskapen att göra och inte enbart sången (s. 130-131). De ungdomar i 

studien som mår bättre när de utövar musik i grupp gör främst det för att de tycker om 

gemenskapen som skapas. Det är dock viktigt att gemenskapen fungerar och att alla ligger 

på en liknande nivå för att de ska må bra. Fungerar inte gemenskapen mår de istället 

sämre. Gemenskap, skapad av fenomenet musik, verkar vara en viktig faktor för 

ungdomarnas välmående. Musiken kan skapa sociala situationer som kan bidra till 

gemenskap och välmående hos ungdomarna. 

 

7.3 Musikens påverkan och betydelse 

Ungdomarna beskriver anledningar till varför de tror att musik kan påverka våra känslor 

och vårt mående. De förklarar bland annat att musik förmedlar eller stimulerar våra 

känslor och att musiken är en stor del av oss som människor. Några går in på att det har 

med kroppen, biologin och vetenskapen att göra. Att musiken påverkar och skapar 

reaktioner i människokroppen. Lilliestam (2009) förklarar att fysiska och kemiska 

processer startar i kroppen vid musiklyssning. Bland annat påverkas immunförsvaret, 

andning, puls och blodtryck. Utsöndring av hormoner och endorfiner sker och muskler 

kan spänna sig eller slappna av. Han förklarar att de kroppsliga reaktionerna skapar och 

hänger samman med de emotionella reaktionerna (s. 130). De ungdomar som upplever 

att musik inte hjälper vid psykosomatiska symptom beskriver att de behöver vila från ljud 

och istället fokusera på sin andning. En del blir stressade av musiken. De som anser att 
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musik hjälper vid psykosomatiska symptom beskriver bland annat att musiken gör dem 

lugna och avslappnade. Fancourt, Ockelford och Belai (2014) beskriver att musik minskar 

stresshormonet kortisol hos människor. Vilket leder till att människor kan få mindre 

infektioner och inflammationer (s. 15). Beck (2002) upptäckte i sin studie att kortisol 

minskar vid körrepetitioner men ökar under framträdanden. (s. 97). Ruud (2002) 

beskriver att musikterapi kan användas för att ta bort kroppslig smärta, till exempel 

genom att lyssna på musik för att koppla bort det som gör ont för stunden. (s. 61-68). 

 

I denna studie framgår det att många ungdomar har problem med psykiska och 

psykosomatiska symptom. Det framkommer att fenomenet främst kan få ungdomar att 

må bättre, men ibland även sämre. Olika sorters musik kan påverka ungdomarna på olika 

vis, även om det finns en del gemensamma nämnare, som till exempel att de flesta blir 

mindre stressade av att lyssna på lugn musik. Det framgår att musiken är väldigt viktig 

för ungdomarna, fast på olika vis och att fenomenet tolkas på olika sätt av olika ungdomar 

utifrån deras erfarenheter, känslor och minnen. Precis som Koelsch (2010) beskriver kan 

musik genom musikaliska minnen framkalla känslor hos människor. (s. 131-136). De 

allra flesta av ungdomarna beskriver att musiken har en positiv påverkan på deras mående 

på något vis. Utöver påverkan på känslor och humör, gemenskap och att få en paus från 

verkligheten, beskriver ungdomarna att musik är viktigt för dem för att den är en stor del 

av dem som människor, den får dem att må bra, finns som tröst, inspiration, motivation 

och den får dem att känna sig bra på något. Det går att se att musiken är betydelsefull för 

ungdomarna och att den oftast påverkar dem på ett positivt sätt. 

 

7.4 Musik som flyktväg 

Något som ofta återkommer hos ungdomarna i deras beskrivningar av musikutövning och 

musiklyssning är att de använder musiken som ett sätt att fly från sina problem och tankar. 

I bakgrund och tidigare forskning finns ingen tydlig punkt som beskriver att ungdomar 

använder musik i syftet att fly från sina tankar och problem. Men i denna studie har många 

ungdomar beskrivit att musiken fungerar som deras flyktväg från verkligheten. Ruud 

(2002) nämner dock att musik kan reducera stress och ångest (s. 61). Gabrielsson (2008) 

berättar att människor har upplevt att musik lindrat psykiska symptom (s. 264-265). Flera 

av ungdomarna i studien beskriver hur viktig musiken är för dem. De förklarar att 

musiken har hjälpt dem när de mått riktigt dåligt. Då har de kunnat fokusera på musiken 

istället för att tänka dåliga tankar eller göra dåliga saker. Musiken har funnits som en tröst 
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för många av ungdomarna. Tonårstiden är en tuff tid full av press som kan framkalla 

psykiska symptom, under denna period kan musiken fungera som stöd, bekräftelse och 

tröst för dessa ungdomar (Gabrielsson, 2008, s. 81). Musiken har hjälpt till i utvecklingen 

av dem som människor både musikaliskt och socialt. Ungdomarna beskriver att genom 

musiklyssning har de kunnat minska sina sömnsvårigheter, sin oro och ångest, genom att 

gå in i musiken och inte tänka på verkligheten en stund. 

 

7.5 Avslutning 

Det kan finnas en poäng med att använda musik för att främja hälsan hos ungdomar.  

Gold et al (2009) presenterar i sin metaanalys att för de som fick musikterapi utöver sin 

vanliga behandling förbättrades depressionsymptom, funktionen i vardagen, 

allmäntillståndet och oron mer än hos de människor som enbart går 

depressionsbehandling (s. 193). Även Erkkilä et al., (2011, s. 135) kom fram till att 

musikterapi kan minska depressionssymptom, förmågan att fungera i vardagen och oro. 

Aalbers et al., (2008) kom fram till att musikterapi kan minska ångest hos en människa. 

De förklarar att musikterapi fungerar bäst som ett komplement till en annan behandling 

(s. 2). Utifrån denna information och ungdomarnas beskrivningar om hur musik påverkar 

deras psykiska och psykosomatiska mående till det bättre, skulle möjligtvis fenomenet 

kunna ha en liknande effekt som är bevisad med musikterapi. Som Chanda och Levitin 

(2013) beskriver använder människor musik för att känna ett välmående och för att främja 

både psykisk- och fysisk hälsa (s. 179). I resultatet framkommer att 56 % av ungdomarna 

har haft sömnsvårigheter, 89% av dem har känt stress, 72 % av dem har känt oro, 62 % 

av dem har haft ångest, ibland eller ofta under det senaste året. 16 % av ungdomarna har 

en psykisk diagnos. Utifrån denna statistik och hur ungdomarna beskriver att musik 

påverkar dem, ser jag en poäng med att ungdomarna borde använda musik så mycket de 

bara kan på olika vis för att må bättre. Ungdomarna beskriver att musiken är viktig för 

dem och att den ofta kan dämpa deras psykiska och psykosomatiska symptom. 

Ungdomarnas hälsa förbättras genom musiken enligt dem leder till minskad stress, 

mindre ångest och oro, har en påverkan på deras humör och känslor, skapar gemenskap 

och sociala relationer, samt får dem att tänka på något annat vid jobbiga stunder. En 

intressant tanke väcks om att musik kanske skulle kunna användas mer i skolor av 

musikpedagoger, men även andra pedagoger, i syftet att främja den psykiska och 

psykosomatiska hälsan hos eleverna. Denna studie ger flera idéer till hur musiken skulle 

kunna användas, men även förslag till vilken typ av musik som skulle kunna användas. 
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Som att till exempel att lyssna på lugn musik i stressiga situationer, eftersom flera av 

eleverna upplever att just lugn musik minskar deras stress. Utmaningen som finns är att 

ungdomar reagerar olika på olika sorters musik. Därför kan det vara viktigt att ha ett 

individuellt perspektiv i åtanke, för att kunna nå ett bättre resultat.  

 

7.6 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie väcker tankar till olika ingångar på fortsatt forskning inom ämnet. Den 

första tanken handlar om att utforma en studie på skolor där det testas att använda musik 

i skolan, i syftet att minska psykiska och psykosomatiska symptom. Idén är att först fråga 

informanterna om deras psykiska och psykosomatiska symptom. Tanken är sedan att 

musik som av majoriteten av informanterna tolkas som lugnande, ångestdämpande eller 

stressreducerande kan användas under eller inför situationer där dessa känslor och 

upplevelser kan dyka upp. Efter att en sådan provperiod är genomförd skulle 

informanterna sedan frågas igen om deras psykiska och psykosomatiska symptom, för att 

se om någon förbättring har skett. Även frågor om varför de tror eller inte tror 

förbättringar har skett skulle ställas. Studien skulle kunna genomföras genom att använda 

intervjuer och/eller enkäter som metod. 

 

Den andra tanken som väcks är en idé om att göra en större mer utvecklad studie inom 

detta ämne. Där det är möjligt att använda intervjuer som komplement till enkäter, för att 

få en chans att ställa följdfrågor och nå ett ännu djupare resultat, med nya ingångsvinklar. 

En större fördjupning inom ämnet psykosomatiska symptom skulle också kunna utföras 

i en studie. 
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