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Abstract 

Svensk titel: “Musikens känslomässiga påverkan” – en intervjustudie i hur 

musiklyssning kan påverka ungdomars sinnesstämning. 

Engelsk titel: ”The emotional impact of music” – an interview study on how music 

listening can effect young people´s mood. 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur musiklyssning kan påverka ungdomars 

sinnesstämning och hur ungdomar beskriver sig bli påverkade känslomässigt av att lyssna 

på musik. Studien är kvalitativ och data samlades in genom intervjuer som genomförts i 

två olika grupper med tre deltagare i varje grupp. Resultat visar att musiklyssning kan 

användas till att lindra stress, få lyssnarna att må bra på olika sätt, ge en lugnande effekt 

och fungera som en tillflyktszon från vardagliga rutiner. Resultatet visar också att olika 

typer av genrer inom musik har olika effekt på lyssnarna där musik kan ha en lugnande 

effekt, men även där andra hittar en balans i musik som går i samma tempo som deras 

stressnivå. Det visar sig även att några lyssnare har utvecklat speciella spellistor med 

musik som hjälper dem koncentrera sig där musiken är noggrant utvald. Det visar sig 

också att musik är så pass viktig för deltagarna att de skulle bli galna, få ångest och 

minskad livslust om musiken försvann ur deras liv.  

 

 

Nyckelord: Musiklyssning, sinnesstämning, känslor, välmående, musikpedagogik 
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1 Inledning och syfte 

Enligt Theorell (2009) har forskning visat på att musiklyssning har en känslomässig effekt 

på människor där den kan hjälpa lyssnaren att hantera stress (2009, s. 22-23). Koelsch 

(2010) skriver att musiklyssning kan få lyssnaren att må psykiskt bättre och förändra sin 

sinnesstämning. Enligt Lilliestam (2009, s. 90) kan musiklyssning öka koncentrationen. 

Theorell (2009, s. 22-23) skriver om musikens hälsofrämjande effekter. Bhatti, Majid, 

Anwar och Khan (2016) genomförde en studie där deltagarna fick lyssna på musik och 

genom detta uppstod känslor som glädje, sorg, kärlek och ilska. Med dagens 

musikstreamingtjänster som finns tillgängliga på mobiltelefoner så är musik väldigt 

lättillgängligt. Utifrån vad forskning visar och min egen erfarenhet som musiklärare har 

jag sett att musiklyssning kan få elever att må bättre psykiskt. Jag har upplevt att det är 

något som är svårt att prata om för elever, nästintill tabuartat att beskriva hur 

känslomässigt påverkad lyssnaren kan bli av musik, där jag i andra fall har sett elever på 

särskolan fullt uttrycka sina känslor under musiklyssning. Musik är idag väldigt 

lättillgänglig med tanke på streamingtjänster och då är kanske musik ett medel att använda 

sig av för att förbättra ungdomars mående eller hjälpa dem i vardagen.  

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur musiklyssning kan påverka 

gymnasieelevers känslor, förstärka den aktuella sinnesstämningen, få en uppfattning om 

vad musiklyssning har för positiva och negativa effekter på lyssnaren, men också om 

lyssnaren medvetet använder musik för att förändra sin sinnesstämning samt hur 

gymnasieelever upplever att de blir känslomässigt påverkade av musiklyssning. Syftet 

leder till följande frågeställning: 

 

- Hur beskriver gymnasieelever att de använder sig av musiklyssning för att 

påverka egen sinnesstämning och på vilket sätt blir de känslomässigt påverkade? 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras forskning sorterat under följande 3 rubriker: Definitioner av 

musik där innebörden av musik definieras och förklarar innebörden av musik, 

Musicking vilket presenterar fenomenet och verbet musiking, Musikens tillgänglighet 

där det presenteras en överblick över hur musik har blivit mer tillgänglig genom olika 

plattformar.  

 

2.1 Definitioner av musik 

Lilliestam (2009) beskriver att musik kan definieras som ordnande av toner efter 

bestämda teoretiska lagar. Eller organiserat ljud där rytm, harmoni, tongång och klangfärg 

vanligen ingår som grundläggande beståndsdelar. Här begränsas inte musik till något som 

har rytm, melodi och harmoni utan begreppet musik är här mer öppet (2009, s. 21). Musik 

kan enligt Cook (2000) definieras som mänskligt genererade ljud vilka känns bra att 

lyssna på där musik betyder olika saker för olika människor i olika kulturer (2000, s. 4-

5). Nationalencyklopedin definierar ordet musik på följande sätt:  

 

Kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, 

heltäckande definition; allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa typer av 

organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera omständigheterna kring 

musiken, dvs. musiklivet (Nationalencyklopedin, u.å.). 

 

Lilliestam (2009) beskriver att musik skulle kunna vara ett allmänmänskligt fenomen 

genom att den uttrycker och kommunicerar något som inte kan uttryckas på något annat 

sätt och framförallt inte om genom verbalt språk. Ändå fungerar musik som 

kommunikation, ett berättande, en social aktivitet och något som vi kan dela med andra 

(2009, s. 23). 

 

2.2 Musicking  

Small (1998) är en engelsk musikforskare som har gjort om begreppet musik till ett verb. 

Han skapade två uttryck: musicking och to music. Small menar på att musicking är något 

mer än att bara spela musik och lyssna. Musicking är något som innefattar allt som har 

med musik att göra, prata om musik, sjunga, komponera, spela musik, dansa och att samla 

på musik. Musicking är att delta, på vilket sätt den som deltar kan, i ett musikaliskt 
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framträdande, vare sig hen framför något, lyssnar eller övar. Det kan även användas till 

den som tar biljetter i dörren vid en konsert, de som byter ett piano eller levererar 

trumpinnar till en trummis, ljudteknikern som testar ljudet och även de som städar upp 

efter konserter. De bidrar också till de evenemang som är ett musikaliskt framträdande 

(Small, 1998, s. 9). Holmberg (2014) skriver alla dessa tillvägagångssätt att använda sig 

av musik är en enhetlig framställningskonst och att alla människor som är normalt 

utrustade föds med förmågan till musicking (2014, s. 36). 

 

2.3 Musikens tillgänglighet 

Enligt BBC (2014) var det vanligaste sättet att lyssna på musik 2014 genom 

mobiltelefonen. Med telefonen kan vi ladda ner nya låtar via internet eller ladda ner appar 

för att streama musik och då utan att ladda ner musiken vi vill lyssna på (, 2014). Nielsen 

Music (2014) är ett företag som erbjuder forskning och övervakning för nöjesindustrin. 

Deras rapport från 2014 visar på att musikstreaming ökade under 2014 med 54% med 

164 billioner strömningar på olika plattformar (2014). Enligt Wong (2018) hade den 

digitala musiktjänsten Spotify i juni 2018 180 miljoner användare (Wong, 2018). 

Lilliestam (2009) beskriver att apparater för uppspelning av musik är något som har blivit 

mindre och mindre i storlek med tiden men kan lagra mer och mer musik. Möjligheten 

finns att bära med sig och lyssna på musik överallt. Det är väldigt vanligt att det finns 

flera apparater i ett hem som spelar upp musik då 90 % av alla svenskar mellan 18 och 

65 har tillgång till en dator i hemmet eller på jobbet och 80 % av alla svenskar har tillgång 

till internet. Nya medier har påverkat hur mycket, var- och när vi lyssnar på musik (2009, 

s. 47). Lilliestam (2009) skriver att det finns de som uttrycker att de inte kan leva utan 

musik eller att någon kan få ett nervöst sammanbrott utan musik. Dessa uttryck kan ibland 

sägas utan någon djupare förklaring. Musik är ett vanligt intresse hos ungdomar, men på 

vilket sätt är mera otydligt men det används av olika människor i olika situationer, när de 

umgås med kompisar, efter tv-tittande eller efter idrott. I en engelsk undersökning visade 

det sig att 81 % av de tillfrågade uppgav att musik har påverkat deras sätt att tänka (2009, 

s. 76). Lilliestam (2009) skriver att det är idag väldigt viktigt att människor lyssnar på 

musik tillsammans med en annan aktivitet än att enbart lyssna till musik. De vanligaste 

situationerna där vi lyssnar på musik är när vi är ensamma, arbetar eller reser. 

Musiklyssnandet kan vara en mycket social aktivitet där vänner träffas och byter 

nyupptäckt musik med varandra eller gamla favoriter. Många ungdomar idag lyssnar 

nästan ständigt på musik, ibland dygnet runt. Vissa uttrycker att de inte kan koncentrera 
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sig utan musik då de tycker att det blir för tyst, och även somnar och vaknar till musik 

(2009, s. 89-90).  
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om hur musik kan påverka lyssnaren under 

följande rubriker: Musikens känslomässiga effekter presenterar vetenskapliga studier 

kring ämnet som har utförts för att läsa av vilka känslomässiga effekter som musik har på 

lyssnare och Musikens hälsofrämjande effekter presenterar resultat ifrån vetenskapliga 

studier som visar på de hälsofrämjande effekter musik kan ha på lyssnaren, såsom ökat 

välmående, förmågan att hantera stress och bättre kvalitet på sömnen. 

 

3.1 Musikens känslomässiga effekter 

Bhatti, Majid, Anwar och Khan (2016) genomförde en studie där deltagarna blev 

tillfrågade att lyssna på olika musikgenrer i en minut av vardera låt i en oljudfri miljö. 

Poängen med studien var att se vilka effekter de olika musikgenrer på människors känslor 

och indikera vilken åldersgrupp som är mer mottagliga för att bli känslomässigt 

påverkade av musik. Deltagarna bestod av 30 män och kvinnor i tre olika åldersgrupper 

(15-25 år, 26-35 år och 36-50 år) som genomgick experimentet där deltagarna även fick 

uppge sitt känslomässiga tillstånd efter varje typ av musik. Inspelade EEG signaler 

användes vid studien för att läsa av deltagarnas känslor. Resultatet av Bhatti, Majid, 

Anwar och Khans studie visade på att de känslor som uppstod var glädje, ledsamhet, 

kärlek och ilska (2016). Enligt en studie gjord av Eerola och Peltola (2016) på Jyväskylä 

universitet och Durham universitetet där mer än 2400 människor deltog i tre olika 

undersökningar. Den data som samlades in visade på att ledsam musik kan ge människor 

en känsla av belåtenhet och lättnad. Majoriteten av de rapporterade upplevelserna av 

deltagarna var positiva men för vissa blev effekten negativa känslor i form av sorg (2016).  

 

3.2 Musikens hälsofrämjande effekter  

Innes, Kandati, Khalsa och Selfe (2016) genomförde en studie där 60 vuxna deltog i ett 

musiklyssning- och meditationsprogram där de skulle öva dessa i 12 minuter om dagen i 

12 veckor följt av 3 månader utan övningarna. Efter de 12 första veckorna mättes 

deltagarnas stressnivå, humör, psykiska välmående, kvalitet på sömn och hälsorelaterade 

livskvalitet. Deltagarna visade på en avsevärd förbättring av deras psykiska välmående 

och på flera områden, humör och sömnkvalitet samt bättre förmåga att hantera stress 

(2016). Fritz, Jentschke, Gosselin, Sammler, Peretz, Turner, Friederici och Koelsch 

(2009) genomförde två interkulturella studier där deltagarna var uppdelade i två grupper. 
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Den första gruppen bestod av Mafaser vilket är en ursprungsbefolkning ifrån Afrika och 

den andra gruppen bestod av västerlänningar, där båda gruppernas kännedom om den 

respektive kulturens musik var låg. Den första studien undersökte deltagarnas förmåga 

att känna igen tre grundläggande känslor (lycka, sorg och rädsla) uttryckta i västerländsk 

musik. Den första studiens resultat visade att alla tre känslor upplevdes av både 

västerlänningar och Mafaser. Mafaser-lyssnarna visade emellertid stor variation i deras 

utförande, då två av de 21 Mafaserdeltagarna upplevdes chansa. Mekanismen som ligger 

till grund för det universella erkännandet av känslomässiga uttryck som förmedlas av 

västerländska musikaliska uttryck verkar vara ganska likartat för både västerländska 

lyssnare och Mafaser. Både västerlänningar och Mafaser mer benägna att klassa stycken 

med högre tempo som glada och stycken med lägre tempo som mer skrämmande, medan 

det inte observerades någon korrelation med tempot för sorgliga stycken. Både 

västerlänningar och Mafaser uppfattade majoriteten av de stycken som gick i dur som 

glada, majoriteten av de stycken med obestämd tonart som sorgliga, och de flesta av de 

stycken som gick i moll som skrämmande. Den andra studien undersökte om deltagarna 

upplevde att lyssna på musik som behagligt eller obehagligt. De presenterade typisk 

västerländsk och Mafa-musik samt spektralmanipulerade versioner av både den 

västerländska och Mafa-musiken för alla deltagare. Varje spektralmanipulerad version 

bestod av den ursprungliga melodin som spelades samtidigt med två tonskiftande 

versioner av samma melodi: en version skiftade en halvton upp och en annan version 

skiftades en triton nedåt. Denna manipulation ökade dissonansen i musiken. Resultatet av 

Fritz   studie visade att både Mafaser och de västerländska lyssnarna upplevde 

originalmusiken som mer behaglig än de spektralmanipulerade versionerna, både för 

deras egna musik och för musiken i respektive kultur (2009).  

 

Theorell (2009) skriver om musikens hälsofrämjande effekter och delar in dem i tre 

punkter. Första punkten innebär dämpning av stressreaktioner i kroppen där musik 

används regelbundet för nedvarvning samt att skärma av sig från vardagens jobbiga 

situationer. Musik kan idag produceras just för syftet att lyssnaren skall slappna av och 

kan liknas med meditation. Den andra punkten innebär en förstärkning av 

reproduktionsförmåga och anabolism, vilket hjälper lyssnaren att hantera stressreaktioner 

biologiskt. Den sista och tredje punkten Theorell beskriver innebär nya bättre 

förväntningar och strategier till att kunna hantera situationer som är jobbiga (2009, s. 22-

23). 
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Bogert, Brattico, Carlson, Kliuchko, Saarikallio och Toiviainen (2015) beskriver att 

musik som agiterar kan utlösa stress, göra dig ledsen eller göra dig ilsken. Det finns inget 

stycke musik som ger samma effekt på alla människor, men låtar med ett långsamt tempo 

med långa toner tenderar att vara lugnande. Låtar som har ett upp-tempo tenderar att få 

den motsatta effekten (2015). 

 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Bhatti, Majid, Anwar och Khans (2016) studie där deltagarna fick lyssna på olika genrer 

visade resultatet av studien att de känslor som uppstod hos deltagarna var glädje, 

ledsamhet, kärlek och ilska (2016). Studien som gjordes av Eerola och Peltola (2016) där 

2400 människor deltag visade resultatet på att ledsam musik kan ge människor en känsla 

av belåtenhet och lättnad samt att majoriteten av deltagarna rapporterade att deras 

upplevelser var positiva men för vissa blev effekten negativa känslor i form av sorg 

(2016). Innes, Kandati, Khalsa och Selfe (2016) studie där deltagarna deltog i ett 

musiklyssning- och meditationsprogram i 12 veckor följt av 3 månader utan övningarna 

resulterade i en avsevärd förbättring av deltagarnas psykiska välmående och på flera 

områden, humör och sömnkvalitet samt bättre förmåga att hantera stress (2016). Fritz, 

Jentschke, Gosselin, Sammler, Peretz, Turner, Friederici och Koelsch (2009) genomförde 

två interkulturella studier där den första studiens resultat visade att alla tre känslor 

upplevdes av både västerlänningar och Mafaser. Resultatet av den andra studien visade 

att både Mafaser och de västerländska lyssnarna upplevde originalmusiken som mer 

behaglig än spektralmanipulerade versioner, både för deras egen musik och för musiken 

i respektive kultur (2009). Theorell (2009) skriver om musikens hälsofrämjande effekter 

såsom stressreaktioner i kroppen där musik används regelbundet för nedvarvning samt att 

skärma av sig från vardagens jobbiga situationer. (2009, s. 22-23). 
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4 Metod 

I detta kapitel beskrivs och presenteras följande rubriker: Val av metod där den valda 

metoden för studien beskrivs, Tillvägagångssätt och Urval där tillvägagångssättet för hur 

intervjuerna delades upp beskrivs samt hur urvalet av informanter gjordes, Avgränsning 

som beskriver vilka avgränsningar som gjordes av informanter, Genomförande som följs 

av två underrubriker Intervjuer där det beskrivs hur intervjuerna genomfördes, 

Framställning av intervjufrågor beskriver arbetsgången för hur intervjufrågorna 

konstruerades, Etiska överväganden vilket beskriver Vetenskapsrådets grundläggande 

identitsskyddskrav samt Analys där valet av analysmetod beskrivs. 

 

4.1 Val av metod 

Studiens valda metod är en kvalitativ intervjustudie där intervjumetoden är en 

fokusgruppsmetod. Dalen (2007) menar att målet med kvalitativ forskning är att få insikt 

om fenomen som rör de personer och situationer i dessa personers sociala verklighet. 

Målet är att få en djupare insikt i hur människor anpassar sig till sin livssituation. Det 

handlar om att förstå intervjupersonens synpunkt och inte bara ge en beskrivning av 

förhållanden under vilka personen lever (2007, s. 11). Eliasson (2010) beskriver att en 

kvalitativ metod är bra när det inte är viktigt att generalisera utanför en viss grupp, 

däremot när en forskare vill tränga sig in på djupet hos informanternas erfarenheter eller 

kunskaper om det valda ämnet (2010, s. 21). Eliasson (2010) beskriver även att kvalitativa 

metoder är bra när det gäller att nå ett sammanhang som inte uppenbarar sig på en gång 

utan blir mer tydligt med tiden. Kvalitativa metoder är flexibla, det går då att anpassa sig 

efter situationen och hur undersökningen urartar sig. Det går även att samla in så pass 

mycket information som behövs tills det inte finns mer information att hämta. Vidare 

användes en ostrukturerad intervju för att ha möjligheten att gå in på djupet på vissa av 

intervjufrågorna (2010, s. 27). Eliasson (2007) skriver att fördelen med en ostrukturerad 

intervju är att den som intervjuar har stora möjligheter att komma åt informanternas 

världsbild och hur deras uppfattningar är om temat samt att det går att fortsätta fråga 

deltagarna tills ämnet är uttömt (2007, s. 26). Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) 

skriver att fokusgrupp som metod ger möjlighet att få en inblick i hur deltagarna handlar 

och tänker samt hur de tänker kring sina handlingar. Interaktionen mellan deltagarna gör 

att deras perspektiv fördjupas och det blir därmed tydligare varför de tänker som de gör. 
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Deltagarnas kunskaper om området bidrar till en djupare diskussion då de ifrågasätter 

varandra och lyfter upp nya perspektiv (2017, s. 30). 

 

4.2 Tillvägagångssätt och urval 

Intervjuerna genomfördes med sex informanter som var indelade i två grupper där varje 

grupp hade tre deltagare. Urvalet gjordes som ett stickprov ur den population som i denna 

studie är ungdomar, som studien berör. Eliasson (2010) beskriver population som den 

grupp som en vill uttala sig om och stickprov beskrivs som de som en väljer ut från 

urvalsgruppen för att besvara frågorna (2010, s. 45). Då frågeställningen innefattar 

ungdomars musiklyssning valdes elever på gymnasiet som urvalsgrupp. Dahlin-Ivanoff 

och Holmgren (2017) skriver vikten av att vara medveten om att det finns flera sociala 

kategorier i vår kultur som kan påverka bemötandet och förutsättningar. Men det finns 

också en möjlighet att samla en grupp människor från olika slags klassamhällen vilket har 

visat på att vissa ämnen och erfarenheter kan verka överbryggande när det gäller olika 

sociala kategorier (2017, s. 53). Med anledning av att frågeställningen handlar om 

ungdomar generellt och inte en viss grupp, fick de elever som ville delta i intervjuerna 

möjlighet att göra detta. Alla de ungdomar som ville delta i undersökningen valdes ut 

med tanke på deras egen vilja att delta.  

 

4.3 Avgränsning 

Valet gjordes med tanke på Etikkommittén Sydosts rekommendation (Etikkommittén 

Sydost) att bara intervjua elever över 15 år då det inte behövs målsmans godkännande (s. 

2). Detta för att det är extra arbete och fler parter involverade i förberedelserna innan 

intervjuerna genomförs. Eleverna som intervjuades gick på gymnasiet och att inga yngre 

elever valdes på grund av målsmans underskrift. Inga äldre elever valdes ut för intervjuer 

på folkskola eller universitet, då detta inte är relevant till min utbildning som är inriktad 

mot grundskola och gymnasium.  

 

4.4 Genomförande 

Under denna rubrik presenteras Intervjuer där intervjuernas genomförande beskrivs och 

Konstruktion av frågorna vilket beskriver processen av framställandet av frågorna till de 

intervjuer som genomfördes.  
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4.4.1 Elevintervjuer 

Jag tog kontakt med lärare som jobbar på en folkhögskola och ett gymnasium för att 

undersöka möjligheter att genomföra intervjuer med elever. Valet blev att göra 

intervjuerna på gymnasieskolan då jag uppfattade den verksamheten mer relevant till min 

musiklärarutbildning. Gymnasieskolan besöktes och studien presenterades för elever vars 

lärare det upprättats kontakt med. De elever som sedan var intresserade blev erbjudna 

intervjufrågorna i förväg då alla valde att ta emot frågorna vid presentationen. 

Intervjuerna bokades en vecka efter detta. Intervjuerna skedde i grupp om två grupper där 

det var tre informanter i varje fokusgrupp. Dalen (2007) beskriver en viktig egenskap hos 

den som genomför intervjun är att kunna lyssna på det informanterna berättar och även 

vara intresserad av arbetets frågeställning. Det innebär ett bekräftande för den som 

intervjuas, både hur en lyssnar och frågar. För att få tillgång till känsliga saker som 

deltagarna har som erfarenhet är det viktigt att det är intressant för den som genomför 

intervjun. Att ge deltagarna tid för att svara på frågorna är nödvändiga förutsättningar för 

att kunna använda materialet i forskningssammanhang (2007, s.39). Båda intervjuerna 

började med att deltagarna fick ta del av den information som de blev tilldelade muntligt 

och skriftligt vid besöket på gymnasieskolan under och efter presentationen av arbetet. 

Frågorna delades ut till alla deltagarna. Frågorna ställdes inte i den följd de var nedskrivna 

utan följde diskussionerna med frågorna som ett underlag. Ställdes till exempel fråga 

nummer 1 och diskussionen ledde till något som kunde besvara en annan fråga läts 

diskussionen fortlöpa. Detta valdes för att göra för att deltagarna skulle få prata så fritt 

som möjligt om sina erfarenheter. Mot slutet av intervjun sågs frågorna igenom för att 

ingen fråga skulle missas, varpå ställdes de frågor som inte blivit besvarade. Intervjuerna 

skedde på en vardag under en eftermiddag i ett mindre grupprum på den besökta 

gymnasieskolan. Under intervjuerna spelades samtalet in på en mobiltelefon. Den första 

intervjun var cirka 25 minuter och den andra intervjun var cirka 35 minuter. Grupp 1 får 

i föreliggande studie de fiktiva namnen: Hedda, Veronica och Melissa och grupp 2: 

Kristoffer, Henrik och Johanna. 

 

4.4.2 Konstruktion av intervjufrågor 

Arbetet av intervjufrågor påbörjades efter att syfte och frågeställning var bestämt. 

Intervjufrågorna (Bilaga A) utformades efter min egen erfarenhet och det syftet som 

uppsatsen har samt relevant litteratur till uppsatsens frågeställning. Dalen (2007) skriver 

att vid en kvalitativ intervjustudie måste en eller flera provintervjuer genomföras för att 
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testa intervjufrågorna (2007, s. 36). Vid utkastet av intervjufrågorna fick två personer vara 

försökspersoner och besvara frågorna. Frågorna bearbetades ytterst lite efter detta. Kylén 

(2004) beskriver att vid en styrd intervju används en frågelista som består av ett antal 

färdiga frågor vilket får en karaktär av frågor–svar än ett samtal (2004, s. 21). Vid öppna 

intervjuer beskriver Kylén (2004) att en intervjuguide med olika punkter om vilka 

områden som skall besvaras (2004, s. 21). Den sista frågan av intervjufrågorna (Bilaga 

A) var inte bestämd innan intervjuerna utan den uppkom under en diskussion under den 

första intervjun.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet 2002) grundläggande identitetsskyddskrav delas in i 

fyra allmänna huvudkrav. De fyra huvudkraven består av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2002, s. 6). Deltagarna 

blev informerade vid fyra olika tillfällen om de fyra huvudkraven. Först när eleverna blev 

tillfrågade om de ville vara med i undersökningen som informanter (Bilaga C), via mail 

(Bilaga B), då de även fick intervjufrågorna (Bilaga A), precis innan intervjutillfället 

skulle börja samt när vi träffades i lokalen där intervjuerna genomfördes. 

Informationskravet enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär att forskaren skall informera 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om vad deras uppgift i projektet är samt 

vilka villkor som gäller (2002, s. 7). Informanterna fick information om vad 

undersökningen handlade om, vad deras uppgift som informanter är, då de skulle bli 

intervjuade, samt att deras svar kommer att användas i föreliggande studie. Deras svar 

skulle senare ställas mot den forskning som finns under i tidigare kapitel: bakgrund och 

tidigare forskning.  

 

Deltagandet är enligt Vetenskapsrådet (2002) frivilligt och deltagarna har rätt att avbryta 

sin medverkan (2002, s. 9). Informanterna fick återigen informationen om att det är 

frivilligt och att de fick ångra sig när de ville och även under intervjuernas gång. 

Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att forskaren måste inhämta 

uppgiftslämnarens och deltagarnas samtycke samt att deltagarna har rätt att självständigt 

bestämma hur länge och på vilka villkor de skall delta (2002, s. 10). Informanterna fick 

vid flera tillfällen frågan om de ville delta och att de fick avbryta sin medverkan på deras 

villkor. Även frågan om vad som skulle nämnas kring informanterna såsom skola och 

årskurs togs upp till diskussion då vi kom fram till att det enbart skall stå att deltagarna 
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läser vid ett gymnasium. Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) 

att alla som deltar i undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och 

deltagarnas personuppgifter skall förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem (2002, 

s. 12). Deltagarnas namn användes enbart vid utskick av email då namnen ingick i 

deltagarnas mailadresser. Informanterna fick informationen att email och inspelning via 

telefon raderades så fort intervjuerna var transkriberade samt att deltagarna blev tilldelade 

fiktiva namn. Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att de insamlade 

uppgifter forskaren har fått från informanterna får endast användas för forskningssyfte 

(2002, s. 14). Deltagarna fick här informationen att deras svar enbart kommer användas i 

uppsatsens forskningssyfte (Bilaga B & C). 

 

4.6 Analys 

Analysmetoden som valdes är inspirerad av grundad teori. Enligt Dalen (2007) grundar 

sig denna teori i att det är informanternas egna perspektiv och uppfattningar som är 

utgångspunkten för analyserna (2007, s. 50). Motiveringen till denna analysmetod är att 

där finns en flexibilitet som passar in i arbetet då svaren är baserade på informanternas 

egna erfarenheter vilket gör det mer öppet för olika tolkningar. Dalen (2007) skriver om 

en öppen kodning, vilket även valdes som kodningsmetod vid analysen (2007, s. 76). 

Intervjuerna lästes igenom och alla uttalanden kodades från eleverna och kategoriserades 

sedan in med hjälp av minnesanteckningar i olika kategorier. Varje kategori utgick ifrån 

intervjufrågornas tema (Bilaga A). Därefter placerades uttalanden in i en av de 

kategorierna där elevernas svar berörde frågans tema. Teman som förekommit i frågorna 

är: Den passiva musiklyssningens effekt, Att bli påverkad emotionellt av musik, Medvetet 

förändra sin sinnesstämning, Lindra stress med musiklyssning, Antal timmar 

musiklyssning per dygn samt Livet utan musik. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av de två gruppintervjuer med utgångspunkt i: Den 

passiva musiklyssningens effekt, Att bli påverkad emotionellt av musik, Medvetet förändra 

sin sinnesstämning, Lindra stress med musiklyssning, Antal timmar musiklyssning per 

dygn, Livet utan musik och Sammanfattning av resultat. Då intervjuerna skedde med två 

olika grupper så presenteras under varje rubrik först resultatet av intervjun med grupp 1 

följt av resultatet av intervjun med grupp 2. Grupp 1 består av: Hedda, Veronica och 

Melissa och Grupp 2 består av: Kristoffer, Henrik och Johanna. 

 

5.1 Den passiva musiklyssningens effekt 

I grupp 1 beskriver informanterna att de använder sig av passiv musiklyssning men att de 

använder det i olika mängd. Melissa beskriver att hon använder sig av passiv 

musiklyssning hela tiden medan Veronica beskriver att hon använder det i mindre grad 

eller bara ibland. Fortsättningsvis berättar Veronica att hon använder musiklyssningen 

som sällskap vid sidan av andra aktiviteter. Hedda beskriver att hon inte använder sig av 

passiv musiklyssning så ofta och fortsätter: 

Jag använder lurar för att stänga ute min brors musik, han spelar jazz på högsta volym 

och jag bara “nepp”! Det är för att undvika alla andras musik. Nu stänger jag ute alla 

andra. Jag tycker om att bara stänga ute allting och bara försvinna bort en stund. Det 

är jätteskönt och bara komma någon helt annanstans i mitt huvud.  (Hedda) 

 

I Grupp 2 beskriver alla informanter att de använder sig av passiv musiklyssning i olika 

grad. De beskriver att de använder passiv musiklyssning på bussen, under luncher och så 

fort de kommer hem. Informanten Henrik och Kristoffer beskriver att de använder passiv 

musiklyssning till nästan allting. Kristoffer beskriver att han sätter igång musik så fort 

han kommer hem, men han använder det även när han åker buss, när han pluggar och 

städar. Han beskriver att musiken blir hans sällskap när han måste göra tråkiga saker. 

Eleven Johanna uttrycker att den passiva musiklyssningen kan användas “för det finns 

inget annat att göra under lunchen i skolan”. Hon beskriver att den passiva 

musiklyssningen för henne motverkar tristess.  
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5.2 Att bli påverkad emotionellt av musik 

I grupp 1 beskriver eleverna hur musiken kan påverka dem emotionellt. De beskrev att 

musiken har en förmåga att göra dem starka och glada. Hedda beskriver att hon kan bli så 

pass emotionell när hon hör vissa låtar att det inte går att fortsätta lyssna. 

Ja, definitivt, du har liksom hittat en låt, och den klickar med dig så perfekt, du får 

gåshud eller du börjar gråta, jag har två tre stycken sånna. Ja det går inte, ibland så 

bara nepp! Nepp! Bort med dig [skratt] för mycket känslor. (Hedda) 

 

Detta är något som Melissa håller med om och uttrycker sig med orden “Jag med, det går 

inte”. Informanterna beskriver att musiken kan påverka dem så pass starkt att de inte kan 

lyssna på vissa låtar. Melissa beskriver fortsättningsvis tankar om det är musiken eller 

minnet till just den låten som gör en emotionell:  

Men jag har svårt att veta det är att man tycker att själva musiken är så bra eller att 

man har vissa minnen som man kopplar till låten som gör att man blir emotionell då. 

För jag har väldigt många låtar som jag har emotionellt stark koppling till med 

minnen eller, kan vara kopplat till personer också. Då är det mer att musiken kopplar 

mig till dom minnena. (Melissa) 

 

Veronica beskriver att “Nostalgi, man blir berörd av det” när hon hör en låt som väcker 

hennes minnen.  

I grupp 2 beskriver deltagarna att musiken kan få dem att känna sig starka och glada. 

Kristoffer beskriver att “musiken gör mig stark och glad” vilket Johanna beskriver 

liknande “en riktigt bra låt gör mig glad, det är som bränsle för bilen, man orkar mer”. 

Henriks svar skiljer sig från de andras svar på hur musiken påverkar han känslomässigt 

och förklarar “Ja, när jag lyssnar på tung hip hop på kvällarna när det är mörkt, jag älskar 

lyssna på det när det är mörkt. Det gör mig nästan rädd, det är som en skräckblandad 

förtjusning”. Han beskriver hur han släcker ner i rummet och sätter sedan igång den 

musiken han vill lyssna på.  
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5.3 Medvetet förändra sin sinnesstämning 

I grupp 1 svarar alla deltagarna att de medvetet använder musik för att förändra sin 

sinnesstämning. Veronica beskriver att hon väljer att lyssna på musik om hon vill bli 

inspirerad till att själv spela musik och bli kreativ eller till att bli inspirerad till att skriva 

något. Hon fortsätter att berätta “Green Day blir alltid glad av, punk generellt, man blir 

glad av det”. Hedda beskriver att glada gitarrlåtar eller ”visselmusik gör en på gott humör” 

men även att hon blir även glad av punk och att det är elementen som upp-tempo, att det 

går fort och roliga texter som gör henne glad. Melissa berättar att hon blir jätteglad av att 

lyssna på salsa. Hon beskriver att det är rytmerna som gör att hon vill dansa, och sjunga 

med även om hon inte kan spanska.  

 

I grupp 2 berättar Kristoffer att han lyssnar mycket på musik när han känner sig nere för 

att bli glad och att musiken fungerar som en stark medicin som lyfter upp honom snabbt 

från att känna sig nere. Henrik beskriver att han lyssnar på hård musik när han är arg då 

han beskriver att lyssna på den typen av musik gör honom mindre arg och att musiken 

fungerar som en form av avlastning. Han beskriver att musiken tar över honom och på så 

sätt avlastar honom hans känslor. Jennifer beskriver att hon använder musiklyssning när 

hon har tråkigt, hon beskriver att det gör henne på bättre humör att lyssna på musik.  

 

5.4 Lindra stress med musiklyssning 

I grupp 1 svarar alla informanterna att de använder musiklyssning för att minska eller 

som ett hjälpmedel att hantera stress. Melissa beskriver att den musik som minskar 

hennes stress är akustisk musik och lugn indiemusik med psykedelisk gitarr. Hedda har 

en skapat ett eget användningsområde för just musiklyssning för att minska stress där 

hon har sammanställt en plugglista för att hamna i fokus och för att undvika stress. 

Denna listan innehåller klassisk musik och filmmusik med bland annat Pirates of the 

carribean till Mozart. Hon beskriver att det inte ska vara maffig musik men det kan vara 

orkestrar eller stråkmusik för då hamnar hon i fokus. Veronica har en teknik för att 

hantera stress och hon berättar “Ska jag göra någonting som går fort kan jag sätta igång 

musik även om jag är stressad som fungerar i samma takt som min stress. Sätter låten på 

repeat så vet jag låten tillslut. Man får någon konstig struktur på stressen”. Veronica 

beskriver även ett sätt att lindra stress är att gå på konserter upplever under konserten att 

hon har ingen aning om vad som händer utanför konsertlokalen och det enda hon bryr 

sig om då är vad som händer under konserten.  
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I grupp 2 beskriver informanterna att de använder musiklyssning för att minska stress. 

Kristoffer beskriver att det får honom att tänka på annat när han är stressad när han 

lyssnar på riktigt bra musik. Han berättar att när han behöver en paus i en stressig vardag 

så hjälper musiken honom att slappna av. Henrik beskriver att han sätter gärna igång 

snabb musik när han känner sig stressad och väljer sedan succesivt lugnare musik. Detta 

hjälper honom att trappa ner stressen. Jennifer beskriver att hon i vanliga fall lyssnar på 

hård musik men när hon är stressad och behöver lugna ner sig använder hon sig av 

lugnare hip hop. Det gör att hon blir lugnare men samtidigt starkare.  

 

5.5 Antal timmar musiklyssning per dygn 

Deltagarna fick frågan hur mycket de lyssnar på eller blir utsatta för musik. I grupp 1 

svarar Veronica att hon lyssnar på musik i 8 timmar per dygn då hon beskriver att hon 

lyssnar på musik på bussen till skolan och hem, sen spelar hon själv gitarr 2-3 timmar 

samt när hon går ut och går så lyssnar hon även då på musik. Hedda svarar 14 timmar, 

och beskriver att hon lyssnar på musik på lektioner i skolan och på YouTube samt att hon 

har musik i bakgrunden när hon gör andra saker. Melissa beskriver att hon utsätts och 

lyssnar på musik i 24 timmar om dygnet då hon räknar med filmmusik, lyssna på musik 

på lektioner, på bussen och som sällskap när hon gör andra grejer.  

 

Kristoffer och Henrik svarar båda att de lyssnar på musik 12 timmar per dygn. De lyssnar 

på musik på vägen till skolan, när de går hemifrån till bussen och ifrån bussen till skolan, 

på lektionerna när de får lyssna på musik, nästan hela tiden när de är hemma samt när de 

spelar tv-spel. Jennifer svarar att hon lyssnar på musik i åtta timmar per dygn, det är på 

bussen, under luncherna och rasterna.  

 

5.6 Livet utan musik 

Deltagarna fick frågan om vad de skulle göra om musiken försvann. I grupp 1 beskriver 

Hedda att hon tycker det skulle bli väldigt tyst för det skulle vara två tredjedelar av hennes 

liv som försvann. Melissa svarar liknande “det hade varit jättetyst och tomt” hon beskriver 

att hon hade börjat se musik i alla ting. Hon hade börjat spela på vinglas och trumma på 

bänkar för att på något sätt behålla musiken. Veronica beskriver att om musiken försvann 

så skulle hon få mycket ångest och hon beskriver att meningen med livet skulle försvinna 

om musiken försvann.  
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I grupp 2 beskriver Kristoffer att om han inte hade fått lyssna på musik så hade han dött.  

och Henrik beskriver att han hade blivit helt galen. Jennifer svarar att hon tycker allt hade 

blivit dötrist utan att kunna lyssna på musik. 

 

5.7 Sammanfattning av resultat 

Eleverna uttrycker väldigt mycket positiva effekter som musiken har för dem. De 

beskriver att de blir starkare, blir glada, lugna och lindrar stress. Intervjuerna visar att 

musik hjälper dem fly en ibland jobbig vardag för att få en paus. Musiken fyller en stor 

funktion för eleverna då de lyssnar på eller utsätts för musik i minst åtta timmar om 

dygnet. Det uppstår en stark oro hos eleverna när de får berätta om hur de känner för om 

musiken skulle försvinna. De beskriver att det skulle vara allt ifrån trist och tomt, till att 

bli galen eller så starkt som att dö. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultat och hur musiklyssning kan påverka ungdomars 

sinnesstämning. De rubriker som presenteras är: Musiklyssnandet blir en paus i vardagen, 

Positiv påverkan av musiklyssning, Att bli påverkad negativt av musik, Musiklyssning 

lindrar stress, Faktorer som möjliggör musiklyssning, Om musiken försvann, 

Metoddiskussion, Förslag på fortsatt forskning och till sist en Avslutande reflektion. 

 

6.1 Musiklyssningen blir en paus i vardagen 

Alla deltagare i denna studie uttrycker att de på olika sätt använder sig av passiv 

musiklyssning vid olika aktiviteter. Vissa av informanterna beskriver sin passiva 

musiklyssning för att stänga ute allting och bara försvinna för en stund vilket kan kopplas 

till hur Huron (2013) skriver att en av musikens funktioner har enligt studier visat på att 

musik används som eskapism (2013). Informanterna lyssnar här på musiken och får på så 

sätt en paus ifrån livet och kanske då stänger ute saker i vardagen som kan vara jobbiga. 

Hedda beskrev tidigare att hon tycker om att bara stänga ute allting och bara försvinna bort en 

stund och att det är jätteskönt och bara komma någon helt annanstans i henne huvud. Det går att 

tolka Heddas beskrivning som att musiken fyller ett större syfte än att bara vara en 

sysselsättning vid sidan om något annat. Den fungerar här som en vägg mellan den kanske 

ibland besvärliga omgivningen som stängs av med hjälp av att lyssna på musik. Eleven 

Kristoffer säger sig använda passiv musiklyssning till nästan allt “när jag åker buss till 

skolan, när jag pluggar och städar. Så fort jag kommer hem så sätter jag igång musik”. 

Kristoffers uttalande kan tolkas som att hans passiva musiklyssning kanske är en del av 

en rutin. Han sätter igång musiken så fort han kommer hem eller åker buss. Det kanske 

fyller en större funktion för Kristoffer än vad han här uttalar sig om då musiken är med 

honom större delen av dagen. Kanske är musiken ett sällskap eller en motor som hjälper 

honom i vardagens rutiner. Eleven Johanna uttrycker att den passiva musiklyssningen kan 

användas “för det finns inget annat att göra under lunchen i skolan”. Det går att tolka 

Johannas svar som att musiken dämpar hennes tristess eller att få tiden att gå. Den hjälper 

henne fördriva lunchen i skolan där hon kanske upplever att det inte finns något bättre att 

göra än att lyssna på musik. 

 

Musiken kan uppfattas här som ett hjälpmedel till att pausa vardagen. Det kan även 

kopplas till hur Theorell (2009) beskriver att en hälsofrämjande effekt med att lyssna på 
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musik är att skärma av sig från vardagliga situationer (2009 s. 22-23). Med tanke på att 

de informanter som använder sig av musiklyssning för att pausa sin vardag gör detta för 

att lindra någon som kanske är besvärligt i just det tillfället för att vid ett senare tillfälle 

ta tag i vardagens hinder så kan denna pausen upplevas som hälsofrämjande, kanske som 

en mindre semester. Att använda musik på detta sättet går att koppla till Smalls (1998) 

begrepp musicking vilket är något som innefattar allt som har med musik att göra. Small 

beskriver att musicking kan vara bland annat att lyssna på musik (1998, s. 9) vilket 

informanterna här beskriver att de gör. 

 

6.2 Positiv påverkan av musiklyssning 

Alla informanter beskriver att de har blivit känslomässigt berörda av musik och beskriver 

det på olika sätt. Musiklyssnandet påverkar deltagarna på olika positiva sätt såsom att de 

känner sig starka, glada och de orkar mer. Vissa av informanterna beskriver att de blir så 

pass känslomässigt påverkade av viss musik att de inte kan fortsätta lyssna på just den 

musiken de beskriver då det blir för många känslor. Det finns en tydlig koppling mellan 

informanternas svar och hur Koelsch (2010) förklarar att musik har förmågan att väcka 

väldigt starka känslor och kan påverka humöret hos människor (2010), vilket 

informanterna beskriver då de blir staka, glada och orkar mer. Informanten Henrik 

beskriver sig använda sitt musiklyssnande för att väcka en skräckblandad förtjusning och 

blir nästan rädd men han älskar det. Här skapar Henrik en situation som kanske kan 

kopplas till det han beskriver som tung hip hop. Miljön som han befinner sig i förstärker 

troligtvis de känslor han känner när han lyssnar på sin musik. Alla deltagarnas svar om 

hur de blivit känslomässigt berörda av musik kan jämföras med Bhatti, Majid, Anwar och 

Khans (2016) studie där de mätte deltagarnas känslomässiga tillstånd efter att de lyssnat 

på musik vilket resulterade i att det uppstod känslor av musiklyssnande (2016). En av 

informanterna beskriver att punk med ett upp-tempo gör henne glad vilket bekräftar vad 

Bogert, Brattico, Carlson, Kliuchko, Saarikallio och Toiviainen (2015) berättar om 

forskning som visar på att människor reagerar emotionellt på musik där låtar som har ett 

upp-tempo tenderar att få den motsatta effekten gentemot ett långsamt tempo som har en 

lugnande effekt (2015). Hedda beskrev att glada gitarrlåtar eller lite visselmusik får henne 

på gott humör och Melissa berättade att hon blir jätteglad av att lyssna på salsa. Veronica 

och Hedda berättade att de blir glad av att lyssna på. Elevernas svar går att tolka som att 

musiken används som något som hjälper dem att må bättre. Det kan tolkas som någon 

form av medicin som förhöjer deras sinnesstämning. En av eleverna använder musiken 
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som något som gör henne motiverad till att spela egen musik, den sätter troligtvis igång 

hennes kreativitet vilket hon vill få utlopp för. Musiken hon vill spela är något som hon 

vill få ner, troligtvis på papper i form av att skriva en låt.  

 

6.3 Att bli påverkad negativt av musik 

Det finns musik som påverkar informanterna negativt där beskrivningar såsom att de kan 

må sämre eller bli sur av viss musik. Beskrivningarna är olika detaljerade då vissa kan 

vara väldigt specifika med vad det är de inte gillar. Många av deltagarna beskriver att 

kommersiell musik gör dem arga, irriterade, de får ångest och de blir upprörda. Eleverna 

beskriver starka negativa känslor till kommersiell musik som de upplever som poänglös, 

tråkig, har bara syftet att sälja, har ingen känsla, det är bara en produkt och förstör 

sammanhang. Det går att tolka denna reaktion som att just den musiken de inte tycker om 

inte ger dem den emotionella effekt som de kanske är ute efter när de lyssnar på musik. 

De beskriver ändå olika musikgenrer som ger olika former av negativa effekter, vilket 

kan ses som att det inte finns ett svar på att en viss genre eller musik har samma effekt på 

alla lyssnare. Det uttrycks även en besvikelse av musik som deltagarna tidigare blivit 

positiva av men besvikelsen blir stor då bandets musik som informanterna har en så stark 

koppling till har förändrats och blivit ointressanta låtar. Informanterna uttrycker hur de 

blir negativt påverkade av vissa genrer vilket tyder på att viss musik inte har samma effekt 

på alla lyssnare. Det kan kanske jämföras med att alla människor egentligen har olika 

smak vad det kommer till saker som påverkar dem positivt. Alla människor gillar kanske 

inte samma typ av kläder, typ av humor eller mat, vilket svaret informanterna ger tyder 

på att olika musik har olika känslomässig effekt på olika människor.  

 

6.4 Musiklyssning lindrar stress 

Alla informanterna berättade att de använder sig av musiklyssning för att dämpa stress. 

De använder sig av olika typer av genrer och strategier för att minska sin stressnivå. De 

genrer som används ibland informanterna var bland annat akustisk musik, lugn 

indiemusik, psykadeliska gitarrer, filmmusik och klassisk musik. Bogert, Brattico, 

Carlson, Kliuchko, Saarikallio och Toiviainen (2015) beskriver att det finns inget stycke 

musik som har samma effekt på alla människor, då informanternas val av musik skiljer 

sig för att mildra sin stress och att låtar med ett långsamt tempo har en lugnande effekt 

(2015). Informanterna beskrev olika tillvägagångssätt då en av dem berättade om en 
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speciell plugglista med låtar som hjälper henne att bli av med stress och fokusera där 

musiken var noggrant utvald med krav på vad som fick vara med i listan och vad som inte 

fick vara med. Hon har lagt ner tid och energi på att finslipa den listan med låtar hon 

använder sig av och det finns vissa regler för vad som får vara med och inte. Den effekten 

som hon beskriver, att det hjälper henne fokusera, går att tolka som att det är just musiken 

som hjälper henne med detta. Detta är något som kan kopplas till hur Lilliestam (2009) 

beskriver hur vissa uttrycker att de inte kan koncentrera sig utan musik (2009, s. 90). En 

av informanterna beskriver att hon lindrar sin stress med lugn musik vilket stämmer 

överens med hur Bogert, Brattico, Carlson, Kliuchko, Saarikallio och Toiviainen (2015) 

beskriver att just låtar med ett långsamt tempo tenderar att vara lugnande (2015). Det 

informanten även beskriver, att hon dämpar stress med musiklyssning, kan kopplas till 

det Theorell (2009) skriver om musikens hälsofrämjande effekter i olika punkter där 

första punkten innebär dämpning av stressreaktioner i kroppen där musik används 

regelbundet för nedvarvning, andra beskriver hur musik hjälper lyssnaren att hantera 

stressreaktioner biologiskt (2009, s. 22-23).  Som ovan beskrivet minskar musiken 

stressen hos informanterna som kan jämföras med hur Innes, Kandati, Khalsa och Selfe 

(2016) beskriver en studie där deltagarna fick lyssna på musik under 12 veckor och 

resultatet visade på att de blev bättre på att hantera stress (2016). En av informanterna 

beskriver hur hon brukar gå på konsert för då har hon ingen vetskap om vad som händer 

utanför vilken för henne dämpade stress. Detta kan kopplas till det Huron (2013) skriver 

att musikens funktioner har visat på att musik används som eskapism (2013).  

 

6.5 Faktorer som möjliggör musiklyssning 

Lilliestam (2009) beskriver att en av de vanligaste situationerna där vi lyssnar på musik 

är just när vi reser (2009, s. 89) vilket bekräftas av informanternas då svar såsom att den 

passiva musiklyssning som mer en rutin när de kommer hem från skolan. Informanterna 

beskriver olika situationer där de använder sig av passiv musiklyssning och som 

Lilliestam (2009) beskriver att apparater för uppspelning av musik har blivit mindre och 

vi har idag möjligheten att lyssna på musik överallt (2009 s. 47). Enligt BBC (2014) så 

var mobiltelefonerna det vanligaste sättet att lyssna på musik på, vilket gör det lättare att 

lyssna på musik på många olika ställen då den är bärbar (2014). Med tanke på att musiken 

är lätt att ta med sig och det går att lyssna på musik varsomhelst så kan detta vara något 

som har påverkat hur ungdomar använder sig av musiklyssning, även hur de använder sig 

av musiklyssning. Vad resultatet visar så används det av informanterna mellan 8 till 24 
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timmar om dygnet, vilket är mer än vad som skulle kanske kunna vara möjligt om en inte 

hade bärbara apparater att spela upp musik på. Informanterna diskuterade och gav en 

uppskattning på hur mycket de lyssnar på eller blir utsatta för musik per dygn. Det var 

väldigt varierande svar där det lägsta svaret var 8 timmar och det högsta svaret var 24 

timmar om dygnet. De beskrev olika situationer där de väljer att lyssna på musik, bland 

annat när de åker buss, när de är i skolan, under lektionerna eller när de är ute och går. 

Informanterna fick sedan frågan om vad de skulle göra om all musik försvann, på denna 

frågan blev informanterna väldigt engagerade och uttryckte sig starkt. Vissa svarade att 

det skulle vara väldigt tyst och tomt men starka reaktioner uppstod och svar som att 

meningen med livet skulle försvinna, större delar av livet skulle vara borta, att en skulle 

bli helt galen, dötrist och en beskrev att han skulle dött om han inte fick lyssna på musik. 

Detta bekräftar det fenomen som Lilliestam (2009) beskriver med att ungdomar idag 

lyssnar nästan ständigt på musik, ibland dygnet runt (2009, s. 90). Då reaktionerna under 

de intervjuer som gjordes går det att tolka det som att musik är otroligt viktigt för 

informanterna.  

 

6.6 Om musiken försvann 

Deltagarna fick frågan om vad de skulle göra om musiken försvann. Svaren var 

känslomässigt laddade med beskrivningar som att bli galen eller dö utan musik. Ett så 

pass starkt uttryck att en kan dö utan musik kan tyda på att musik fyller en otroligt viktig 

funktion i någons välmående. Alla elever uttryckte sig negativt över hur de skulle känna 

sig om musiken försvann för dem. Lilliestam (2009) beskriver att det finns de människor 

som uttrycker att de inte kan leva utan musik. Detta kan uttryckas utan någon djupare 

förklaring men musiken är ändå något väldigt viktigt (2009, s. 76). 

 

6.7 Metoddiskussion 

Det som skulle kunna gjorts annorlunda i denna studie för att möjligtvis få ett bättre 

resultat skulle vara att använda sig av en strukturerad intervju. Nu användes 

intervjuguide/intervjufrågor som ett underlag för diskussion och skulle varje fråga ställts 

i följd skulle kanske resultatet blivit tydligare. Då viss litteratur säger att det är en fördel 

med erfarenhet och kunskap inom det ämne som intervjuerna handlar om kan jag känna 

att det var både till en för- och nackdel. Ämnesvalet är förmodligen allt för intressant för 

mig, vilket gjorde att jag blev väldigt energisk under intervjuerna och kanske drev 
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intervjuerna för snabbt framåt. Detta kan bero på att jag tidigare bara genomfört intervjuer 

under ett tidigare tillfälle vid genomförandet av en uppsats och inte har tillräckligt med 

erfarenhet om hur en genomför en intervju praktiskt bra. Att då använda sig av en 

strukturerad intervju kunde gjort det lättare för mig som oerfaren att få mer struktur på 

intervjuerna.  

 

6.8 Förslag på fortsatt forskning 

Det som förvånade mig mest i denna studien var att elever blir starkt påverkade av 

musiklyssning och även till vilken mängd musiklyssningen används. Det första förslaget 

på fortsatt forskning handlar om att utforma en studie på hur musiklyssningen påverkar 

elever i skolan, vad har den för effekt på elevernas välmående och påverkar detta deras 

skolgång. Då tidigare forskning tyder på att musik har en positiv effekt är detta något som 

skulle kunna uppmärksammas mer än vad det gör i skolor i form av kanske ökad 

musikundervisning. En tanke är att utforma mindre grupper av elever där de får 

möjligheten att utsättas för musik de tycker ger dem positiva effekter under en tid i skolan 

under lektioner. Detta för att se om det har någon effekt på deras skolresultat i form av 

högre eller lägre betyg. En annan tanke är att utföra liknande studier som den forskning 

som finns med i denna uppsats där effekten av musik mäts. Då dessa studier så klart är 

frivilliga kanske det kan finnas ett intresse för effekten av musik för de som deltar. Tanken 

är att utföra en studie med deltagare som kanske inte är intresserade av musik eller lyssnar 

på musik. Frågan är om det skulle ha en liknande positiv effekt eller om det skulle ha en 

negativ effekt på deltagarna. 

 

6.9 Avslutande reflektion 

Som tidigare nämnt i inledningen beskrev jag min erfarenhet som musiklärare där elever 

hade svårt att tala om sina känslor när det kommer till musik. Under intervjuerna så var 

detta inte alls fallet. Alla informanterna delgav av sina erfarenheter och känslor samt hur 

de kan bli påverkade. Vad detta beror på är svårt att svara på, det kan vara att temat för 

intervjuerna var just känslor kopplade till musik, vilket kanske gjorde att det blev en form 

av frizon där det var ok att delge av sina känslomässiga kopplingar till musik. Dessa 

känslor kanske inte alltid uttrycks i undervisningen, av vad jag har sett, men vad jag kan 

se av deltagarnas svar är att de blir väldigt känslomässigt påverkade av musik och det 

fanns mycket de ville beskriva och berätta. Det var intressant att se och få svar på att det 

finns väldigt mycket känslor inblandade, även att det kanske inte alltid uttrycks. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide/Intervjufrågor 

1. Använder du dig av passiv musiklyssning? (Dvs gör annat samtidigt som du 

lyssnar på musik) 

2. Använder du dig av aktiv musiklyssning? (Du lyssnar enbart på musik, ingen 

annan aktivitet) 

3. Har du någon gång blivit känslomässigt berörd av musik? (Konsert, hört låt på 

radion eller favoritbandets nya album) 

4. Använder du musik aktivt musiklyssning som medel för att förändra din 

sinnesstämning eller ditt humör 

5. Kan du uppleva att du får mer eller mindre ångest av musik? 

6. Kan du uppleva att du blir mer eller mindre stressad av att lyssna på musik? 

7. Kan du uppleva att du mår bättre/sämre psykiskt av att lyssna på musik? 

8. Upplever du att musiklyssning kan få dig mer motiverad? 

9. Vad skulle du göra om musik försvann? 
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Bilaga B Informationsbrev (via mail) 

 

Hej alla! 

 

Jag tänkte skicka er frågorna som kommer vara med på intervjuerna ang. 

musiklyssning. De är bifogade undertill. 

 

Kort om studien så är det en kvalitativ studie i hur musiklyssning kan påverka lyssnaren 

till att må bättre (och/eller om det kan ha den motsatta effekten) och förändra 

sinnesstämning hos lyssnaren. Intervjuerna kommer genomföras i grupp. 

 

Intervjun kommer att spelas in på telefon eller ljudupptagning på dator och så fort det 

har transkriberats kommer inspelningen att raderas. Materialet kommer enbart användas 

i forskningssyfte. Era personuppgifter kommer inte vara med (namn, skola, ålder osv.) 

för att intervjun skall vara konfidentiell. Det som kommer vara med är att ni går på en 

gymnasieskola, men inte vilken skola. Om ni har bestämt er för att delta i intervjun vill 

jag försäkra er om att om ni ändrar er och vill hoppa av intervjun så får ni göra det när 

som helst och ni får även avbryta under intervjuns gång.  

01. Använder du dig av passiv musiklyssning? (Dvs gör annat samtidigt som du 

lyssnar på musik) 

02. Använder du dig av aktiv musiklyssning? (Du lyssnar enbart på musik, ingen 

annan aktivitet) 

03. Har du någon gång blivit känslomässigt berörd av musik? (Konsert, hört låt 

på radion eller favoritbandets nya album) 

04. Använder du musik aktivt musiklyssning som medel för att förändra din 

sinnesstämning eller ditt humör 

05. Kan du uppleva att du får mer eller mindre ångest av musik? 

06. Kan du uppleva att du blir mer eller mindre stressad av att lyssna på musik? 

07. Kan du uppleva att du mår bättre/sämre psykiskt av att lyssna på musik? 

08. Upplever du att musiklyssning kan få dig mer motiverad? 
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Bilaga C Informationsbrev  

 

Kort om studien så är det en kvalitativ studie i hur musiklyssning kan påverka lyssnaren 

till att må bättre (och/eller om det kan ha den motsatta effekten) och förändra 

sinnesstämning hos lyssnaren. Intervjuerna kommer genomföras i grupp. 

 

Intervjun kommer att spelas in på telefon eller ljudupptagning på dator och så fort det 

har transkriberats kommer inspelningen att raderas. Materialet kommer enbart användas 

i forskningssyfte. Era personuppgifter kommer inte vara med (namn, skola, ålder osv.) 

för att intervjun skall vara konfidentiell. Det som kommer vara med är att ni går på en 

gymnasieskola, men inte vilken skola. Om ni har bestämt er för att delta i intervjun vill 

jag försäkra er om att om ni ändrar er och vill hoppa av intervjun så får ni göra det när 

som helst och ni får även avbryta under intervjuns gång.



  
 

 
 

 


