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                                                                              ABSTRACT 

 

Therése Rosdahl Nilsson 

”It needs to touch your heart or your soul” – en studie om funktionen och relationen till 
musik, låttext och attribut ur fyra individers perspektiv. 

”It needs to touch your heart or your soul” – a study about the use and relations of music, lyric 

and image from four individuals’ perspectives.  

                      Antal sidor 39 

Syftet med studien har varit att undersöka musikens funktion för människor och deras relation 
till musik, låttext och attribut i kontakt med musik i olika sammanhang. En empirisk 
undersökning i intervjuform har gjorts bland fyra akademiker från fyra olika studieområden, 
två kvinnor och två män. De fyra akademikerna har gemensamt att de lever på samma område 
och att de under fritiden kommer i kontakt med, både med varandra och med musikgenren 
dance musik. Undersökningen fokuseras därför på dessa akademikers förhållande till och 
användning av dance och vad för funktioner musiken har för dem. Litteratur och tidigare 
forskning används för att förtydliga begrepp, jämföra likheter och skillnader med 
akademikernas svar.  
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Introduktion  

Under min tid som lärarstudent, mitt i en studiekultur där musiken har en naturlig del av 

vardagen, fanns relevansen för mig som blivande musiklärare att skriva om musikkulturen. 

Det är min egen nyfikenhet som har fått spela ut genom detta arbete ur en musiksociologisk 

vinkel, då nyfikenheten har väckts under mina studier samt genom mina vänners olika 

musiksmaker. Min umgängeskrets är väldigt utspridd inom de fyra stora olika institutionerna 

som finns på Växjö universitet och samtligas intressen skiljer sig väldigt mycket. Speciellt när 

hela umgängeskretsen umgås så brukar det bli samtal om musiken. Vid förfester kan det lätt 

uppstå bråk om vilken musik som är lämplig att lyssna till och vilken sinnesstämning som låt 

valet bidrar med. Jag finner det viktigt att studera akademikerna i första hand för att det i den 

verkligheten som står mig själv närmst. Sen är det intressant att intervjua akademikerna, då 

många av dem utger sig för att ha väldigt starka åsikter.  

Musik har olika funktioner för olika individer, där de olika delarna av och i musiken betyder 

och tilltalar de olika lyssnarna individuellt. För att avgränsa ämnet studerades en utvald 

musikgenre där funktionen och relationen till musik, låttext och attribut undersökas mer 

ingående med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod. Den kvalitativa 

undersökningsmetoden som användes var intervjuer. Genom intervjuerna kunde musiken, 

låttexten och attributens relation för olika individer belysas, positivt, negativt och framför allt 

i kombination med varandra. Valet av musikgenre gjordes i enlighet med intervjuresultaten, 

på det sättet undvek jag att blanda in mina förutfattade meningar och åsikter om en 

musikgenre. Genom den utvalda musikgenren hade alla akademikerna en gemensam nämnare 

och därmed uppsatsen en utgångspunkt.  

Innan jag började med efterforskningarna så satte jag mig ner och försökte själv få en klarhet i 

hur jag själv tycker om musik, låttext och attribut. Jag började helt enkelt ifrågasatta mina 

åsikter och hur jag lever. Det kändes viktigt att jag själv först försökte att besvara mina egna 

intervjufrågor innan jag kunde börja intervjua respondenterna. Jag tyckte att det var väldigt 

intressant att studera mina egna fördomar och uppfattningar om speciella musikgenrer och 

verkligen ta sig tid att tänka igenom dem. Så här är mina upplevelser om musik, låttext och 

attribut och min funktion och relation till dem. Musikens betydelse för mig är en berättelse 

både med och utan ord, som talar till ett omedvetet plan av människan. Den når och slår an 

känslor snabbt, långsamt, hårt, mjukt, smygande, ledsamt, glädjefullt, spännande, krossande, 

tårframkallande, skrattretande och framkallar minnen utan att man behöver vara speciellt 
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medveten om musikens makt. Låttexten sätter orden på mina känslor när jag själv har svårt 

för att hitta dem. De säger precis det som jag inte kan förmå mig själv att muntligt säga, när 

mina ord har tagit slut. Texten och ordens betydelse är för mig både allt och inget, beroende 

situationen jag befinner mig i. Attributen för mig är den personliga framställningen med alla 

de materiella tillgångarna som finns. Allt ifrån utseende, åsikter, framställning och önskan om 

upplevelse. Det som tilltalar mig är kläderna och den materiella makt som kläderna styr inom 

de sociala nätverken.  

 



   

 

6 

Tidigare forskning 

Lars Lilliestams ”En dödsmetall-hardcore-hårdrocksgrej, det är jättesvårt att förklara”: 

Göteborgska gymnasister tänker och talar om musik (Lilliestam, 2001) är ett exempel på 

tidigare forskning inom detta område. Lilliestams verk knyter an till äldre skolungdomar och 

upplevelser och beskrivning av musik. En del av inspirationen till detta arbete kommer från 

denna studie. Even Ruuds ”Musikk og identitet” (2006) diskuterar musikens roll som 

traditionsbärare och identitetskapare. Traditionsbärare då den medför koder till lyssnarna, som 

tolkar koderna och där igenom kan tolka ut förväntat uppträdande. Ruud lyfter även musikens 

roll som en identitetsskapare, där den personliga upplevelsen är vem jag är, var jag kommer 

ifrån, vem jag är jämte med andra, etnicitet, tillhörighet till tid och rum. Ruud menar att 

utgångspunkter ifrån barndomen, upplevelser av den egna kroppen och ett själv tänkande som 

ställs i reflektioner mot olika kontexter gör att identiteten utvecklas och förändras från dag till 

dag med personen (Ruud, 2006, s 53f). Detta arbete är emellertid specialiserat på en enda 

specifik grupp akademiker, med inte allt för många liknelser med ovanståendes arbete. Det 

intressanta och relevanta med att studera akademikerna, är främst för att det inte finns så 

många studier om akademiker och deras användning av musik.  

Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka funktionen av musik, låttext och attribut ur fyra olika 

individers perspektiv och att undersöka respondenternas funktion och relation till musik, 

låttext och attribut inom musikgenren dance. Musikgenre är utvald genom intervjuerna, då 

samtliga respondenter lyssnade på denna musikgenre och hade denna som gemensam 

nämnare. Studien undersöker också hur de manliga respektive kvinnliga respondenterna 

använder sig av musik. I den teoretiska utgångspunkten förtydligas musik, låttext och attribut 

ur ett allmängiltigt perspektiv som funktion, definition och i förhållande till personliga 

relationer av olika forskare och författare. I detta arbete är samtliga av de teoretiska 

utgångspunkterna övergripligt beskrivna. Skälet att belysa olika perspektiv av samma 

begrepp, är för att visa på deras rymd och vidd.  
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Problemformulering 

� Vad har musik, låttext och attribut för funktion ur fyra olika akademikers perspektiv?  

� Vad har respondenterna för funktion och relation till musik, låttext och attribut inom 

dance musik? 

� Hur använder de manliga respektive kvinnliga respondenterna sig av musik? 

Metod & urval 

Den kvalitativa undersökningen är intervjuer och observationer av fyra individer med olika 

kopplingar till fyra olika institutioner på Växjö universitet. Eftersom det var en strävan att ha 

jämt fördelat mellan könen så är de intervjuade två kvinnor och två män. Då den kvalitativa 

undersökningen enbart består av fyra individer, finns det större möjligheter att nå djupare svar 

att analysera och diskutera, samt ställa mot de teorier och litteraturhänvisningar som används. 

Steinar Kvale betonar specifikt att denna form av ”kvalitativa intervjuer är inte progressiva 

eller repressiva i sig; värdet av den kunskap som frambringas beror av vilket sammanhang 

som kunskapen ingår i och hur den används” (Kvale, 2007, s.71).  

Den utvalda musikgenren studeras genom valda låtar från Absolute Dance album (Absolut 

Dance 1, 1992, - Absolute Dance Autumn, 2008). Definieringarna av musiken, låttexten och 

attributen har skett genom lyssnande av låtar och studier av musikvideo över 

www.youtube.com. Låtarna som studerats är slumpvis valda och används för att tydliggöra 

likheter emellan låtarna och åren. 

I denna studie används min upplevelse av begreppet akademiker och min upplevelse är 

följande: att akademiker kan vara studenter eller personer med högre utbildning som är 

anställda på universitet. Akademikerna är individer som har blivit formade under sitt 

universitets utbildning och har oftast klara åsikter. Det är intressant i detta fall, då de ställs 

emot varandra med sina personliga åsikter och här får representera en specifik institution. Det 

existerar inte så mycket forskning inom detta fält och det känns väldigt relevant när det är 

dessa akademiker som i framtiden är en del av den nya generationen arbetare. Akademikerna 

har samtidigt några egenskaper som kan göra intervjuerna lite lättare eftersom de är vana vid 

undersökningar, vana vid att formulera sig, de är införstådda om vikten av svar som går att 

analysera och att de är mer tidsmässigt lätt tillgängliga. 
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Genomförande 

Intervjuerna genomfördes individuellt, då kunde respondenterna inte bli påverkade av 

utomstående faktorer som t.ex. gruppåverkan. Detta förenklade också dokumenteringen och 

transkriberingen av intervjuerna, eftersom respondenterna inte blev avbrutna. Målet med 

intervjun var att den mer skulle likna ett samtal, så intervjumiljön var i ett vardagsrum, 

sittandes i en soffgrupp. Allan Bryman betonar om hur viktig en tryggmiljö är för resultatet av 

en intervju (Bryman, 2002). Soffan ingav här en trygg miljö och bidrog till att 

kassettbandspelaren glömdes bort under intervjun. För att minimera distraheringen så fanns 

inga papper med intervjufrågor, då dessa kundes utantill. Respondenterna förbereddes om 

intervjufrågornas natur innan kassettbandspelaren startades. Samtliga av respondenterna fick 

själva bestämma tid för intervjuerna, därav tog tre av intervjuerna plats under sen eftermiddag 

och kväll och endast en intervju under en lunch. Intervjuerna genomfördes när respondenterna 

ansåg sig ha gott om tid, så de inte kände sig stressade eller trötta. 

Metodiska frågor och överväganden 

En av svårigheterna som uppstod under intervjuerna, var när respondenterna försökte 

analysera sina svar innan de hade besvarat frågorna. Istället för att respondenterna svarade 

med de första impulserna, så tänkte de för mycket igenom vad som skulle kunna genereras av 

deras svar. Det var tydligt att respondenterna ville förstå studieresultaten innan studien var 

klar.  

En omständighet är att alla respondenterna är bekanta med mig, detta framträdde både som en 

svårighet och skapade gynnsammare förutsättningar för intervjusituationen. Intervjuerna 

liknade samtal och ingen av respondenterna verkade medvetet leva upp till bestämda 

uppfattningar. En observation under och efter intervjuerna var dock att respondenterna 

svarade på ett sätt och agerade på ett helt annat. En faktor till att respondenterna uppträder 

tvärt emot vad de har utgett sig för, skulle kunna vara att när de hade fått tiden att tänka efter 

hur de vill agera så valde de ett sätt och i verkliga livet så tänker de inte när de agerar. En 

annan faktor skulle kunna vara att mina upplevelser av respondenterna kan färga 

intervjuresultaten.     

De intervjuer som gjordes på kvällstid då respondenterna fick bestämma tiden hade mer 

utvecklade svar och lugnare sinnestämningar, än den intervjun som genomfördes under en 

lunch. Miljön och den anpassade tiden verkade spela stor roll för hur respondenterna svarade. 
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De respondenter som intervjuades under kvällstid satt kvar och diskuterade om intervjun, 

även efter kassettbandspelaren hade stängts av, en möjlighet som inte fanns med 

lunchintervjun.  

Svaren i samband med lunchintervjun var mer precisa och koncisa än de i samband med 

kvällsintervjuerna, då kvällsintervjuerna var fyllda med många slanguttryck och längre 

utvecklade förklaringsberättelser. För framtida situationer är min utgångspunkt att låta 

respondenterna välja tiden för intervjun, men då helst inte under arbetstid och låta intervjun ta 

plats i en lugn miljö.    

Akademikernas olika kopplingar till den akademiska världen 

De stora skillnaderna mellan de intervjuade akademikerna är att samtliga är aktiva inom fyra 

olika institutioner: Richard Lerch är anställd på MSI, Caroline Hansson och Karin Malm är 

mitt i sina pågående utbildningar och Hugo Bergman läser sin sista termin. Detta påverkar hur 

de är som personer och var de är i deras personliga utvecklingar för sina framtida yrken; det 

påverkar även deras ekonomiska liv och deras fritid. 

Likheterna mellan de fyra akademikerna är att samtliga bor och lever på Campus i Växjö; de 

har gemensamma bekanta och umgås på fritiden. Så i det skrivna ordet skiljer de sig åt, men i 

verkligheten har de mycket gemensamt och de tycker alla mycket om att gå ut på uteställen 

när tillfällen ges.      

Etiska överväganden  

Samtliga av de intervjuade har givit tillåtelse att använda deras bakgrundsfakta, dock inte med 

originalnamn utan med pseudonymer.  Genom användningen av pseudonymer så är 

respondenterna garanterade anonymitet. Samtliga intervjuer är inspelade på kassettband, vilka 

förvaras på livstid, som materialhänvisningar. Det är endast jag som har lyssnat på dessa band 

och tagit del av intervjuresultaten, som en del av den kvalitativa undersökningen. Genom 

inspelningen av intervjuerna så minskades risken för felcitering. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I denna del presenteras författares och forskares definitioner om de tre olika begreppen: 

musik, låttext och attribut. Detta är för att skapa en tydlig struktur i arbetet. De teoretiska 

utgångspunkterna är medvetet övergripligt beskrivna. Skälet är att belysa olika perspektiv av 

samma begrepp, för att visa deras rymd och vidd. Senare i resultatdelen kommer 

respondenternas upplevelser att jämföras med teoriförfattarnas begrepp.  

Tolkning av begreppet “musik” 

“Music is what feelings sound like” (Okänd) 

Att musik är ljud som skapas med bestämda toner och rytmer av välbekanta instrument, är 

något som många människor skulle hålla med om. Jag skulle beskriva musiken som en 

berättelse både med och utan ord, som talar till ett omedvetet plan av människan. 

Begreppet musik kommer av grekiskans mousik, som hänvisar till de nio musernas 

konstformer. Det finns ingen generellt heltäckande definition av musik, men allmänt kan 

betydelsen hänvisas till typer av organiserat ljud (”Musik”, 2008). 

Even Ruud skriver i sin bok Musikk og identitet (2006) om musiken som en traditionsbärare, 

där musiken står för trygghet. Musiken är den återkommande faktorn från vaggvisorna till alla 

återkommande ritualer som t.ex. skolavslutningar, dop, bröllop och begravningar. Den binder 

samman människor över kulturer och samhällen för deras överlevnad. Ruud lägger vikt vid 

känslornas koppling till musiken, eftersom situationen och uppkomsten mellan musiken och 

känslorna har väldigt stor betydelse i skapandet av minnesbilder. För att se förståelsen med 

vad musik är, så handlar det om att färglägga ögonblick och händelser i livet, om relationer 

och människor. Då musiken är mycket mer för människor än endast ljud för dess skapare och 

lyssnare, så har ögonblicken en stor betydelse för individerna (Ruud, 2006, s.45ff). ”De 

minnena som musiken frambringar, gör att vi får bättre grep på vad som har varit subjektivt 

viktigt för oss i livet. Musiken och musik valet blir stående som centrala symboler för erfarna 

enheter och sammanhang i ett mångfaldigt liv” (Ruud, 2006, s.210). 

Joan-Roar Bjørkvold diskuterar i sin bok Den musiska människan (2005) om hur 

benämningen musik upplevs och återfinns i andra kulturer än den västerländska. Bjørkvold 

skriver om begreppet: ngoma, där han förklarar betydelsen av ngoma som trumma, dans och 

fest som en helhet. ”Begreppets inre sammanhang är så speciellt att det inte går att isolera 



   

 

11 

musiken i det” (Bjørkvold, 2005, s. 54ff). De människorna som lever i ngoma vet att det är 

helheten i samhörigheten mellan människorna, musiken, dansen, festen och trummorna som 

är det viktigaste. Därför verkar de inte heller finnas ett behov av någon specifik uppdelning 

som förklarar musiken, dansen, festen och trummorna enskilt. Den västerländska 

uppfattningen att enbart studera musikens funktion inom ngoma, något som inte skulle ge 

något rättvist resultat. Musikens upplevelse i västvärlden och ngoma skiljer sig så mycket att 

de inte är varandras jämlika (Bjørkvold, 2005, s. 54ff). 

 

”Om högtalarna spelar Beethovens nionde symfoni i ett tomt rum utan åhörare är det ingen 

musik!” (Bastian, 1988, s. 43). Denna tolkning av musik skriver Peter Bastian i sin bok In i 

musiken (1988). Bastian beskriver musik som ett faktum, en upplevelse som berör både kropp 

och själ, om man är mottaglig för upplevelsen. Han beskriver upplevelsen så här: ”Om jag 

lyssnar på ett svängigt funkband upplever jag tonerna inne i min kropp som en fysisk realitet 

som slår an den inre energin i den glädjefylld dans, synkront med tonernas rörelse”(Bastian, 

1988, s. 43).  Bastian diskuterar om hur det är de individuella valen som begränsar tycket om 

olika musikgenrer. Han menar att det gäller att individen själv ”släpper in” musiken och tar 

del av den för att kunna ge uttryck för sitt missnöje. ”Genom att arbeta med musiken, spela 

den, höra den, undersöka den, äta och dricka den, avhålla oss från den i musikfasta, tänk 

igenom den, låta bli att tänka igenom den, uppleva den exceptionellt genom att göra något 

exceptionellt, blir vi mer och mer resonanta för musiken” (Bastian, 1988, s. 45). Författaren 

menar att det är upp till varje individ att själva bestämma sin egen utveckling och 

känslohantering genom användandet av musiken. ”Att den är musikberoende ligger i tonernas 

makt som med en oerhörd precision skapar känslor inom oss” (Bastian, 1988, s.125). Bastian 

menar att den yttersta upplevelsen av musiken är långt ifrån de världsliga materiella 

parallellerna. Musiken fungerar som en känslobearbetning som skulle kunnas förklaras som: 

”Musik är inte toner, även om den kan uppstå av toner, musik är inte känslor även om den 

använder sig av känslor” (Bastian, 1988, s.140). 

I boken Musikliv (2006) försöker Lars Lilliestam djärvt försöka sammanställa vad begreppet 

musik verkligen är. Lilliestam börjar med att hänvisar till musikforskaren Jan Ling.  

Från medeltiden fram till 1700-talet stod begreppet musik främst för den 

lärda tonkonsten. Bönderna och arbetarnas sånger, danser och 

instrumentspel betraktades vanligen som den verkliga musikens motsatts 

och betraktades på 1600-talet som amusiska, ej musik. Från 1700-talet och 
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framöver växer så musikbegreppet från att först omfatta böndernas musik, 

folkvisan och folkmusiken, fram till idag då musik blivit ett nästan 

ohanterligt universaltbegrepp för olika ljudande företeelser i tid och rum. 

(Ling, 1983:2) 

Med tiden så har begreppet vuxit så att man kan, genom en relativ syn framförhålla att musik 

”växlar under skilda tider, samhällen och kulturmiljöer” (Lilliestam, 2006, s.22). Förenklat 

skulle man kunna beskriva musik som något levande, i ständig förändring. 

Lilliestam (2006) beskriver svårigheten med varje enskild individs personliga uppfattning om 

vad som är musik. Den musik som individerna främst talar om är den som de har personligt 

tycke för och den musiken som inte är uppskattad får benämningen ”inte - riktig - musik”. 

Lilliestam skriver att musiken är kommunikation, en social aktivitet, ett berättande och något 

som man delar med andra och även utövar med andra. Där den ”riktiga musiken” och ”inte 

riktiga musiken” båda samsas med individernas olikheter och acceptans för de skilda 

åsikterna. (Lilliestam, 2006, s.22ff) 

En sammanfattande, öppen och allmän definition av musik skulle det 

kunna vara icke-verbala av människan organiserade ljud som hon på olika 

sätt använder socialt och tillskriver betydelser. Att sedan musik ofta 

förekommer tillsammans med text adderar ytterligare en dimension och 

gör musik till ett synnerligen komplext och mångdimensionellt fenomen 

(Lilliestam, 2006, s.24). 

Dance musik 

Genom intervjuerna resulterade respondenternas gemensamma musikgenre i dance. Dance 

musik spelas vanligtvis på pubar och uteställen som respondenterna besöker under helger. 

Respondenterna väljer inte aktivt att lyssna på dance, men informellt väljer de att vara i 

lokaler där den musikgenren spelas. Det är inte enbart denna musikgenre som spelas på pubar 

och uteställen, men det är denna musikgenre som respondenterna främst beskrev under 

intervjuerna. Jag har valt att basera studien av dance musik på hur den faktiskt låter i 

dagsläget i Sverige, en närmare definition av dance kommer i följande text.  

 

Den första september 1992 publicerades den första Absolute Dance CD-skivan i Sverige av 

förlaget EVA Records. Sedan den första skivan publicerades har tiderna förändrats och 

benämningen Dance förändrats med musikens vidareutveckling. I den första utgåvan 

(Absolute Dance 1, 1992) fanns exempelvis Varje gång jag ser dig (Lisa Nilsson) och i den 
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senaste utgåvan (Absolute Summer 2008) fanns Lay your love on me (Bodies Without 

Organs). Båda dessa låtar är uppbyggda på en liknande modell. Båda har tonartshöjningar, 

tydliga refränger och är textmässigt enkla att minnas. Varje gång jag ser dig sjungs dock på 

svenska, den har en enkel refräng, men en mer invecklad vers, en tydlig men inte så markerad 

puls och låttexten i verserna är kanske inte de lättaste att sjunga till på ett uteställe. Lay your 

love on me sjungs på engelska, det finns många elektroniska instrument, tydlig bas, 120 BPM 

(Beats Per Minut), samt enkel melodi och låttext. Dessa låtar förtydligar hur tiderna har 

förändrats ur ett musikgenreperspektiv. Målet med Absolute Dance skivorna är att samla ”de 

senaste och hetaste klubb- och danshitsen” (”Absolute Dance”, 2008). 

Definition av musik inom dance 

Ian Peel beskiver dance som en utveckling av disco uppblandad av hiphop, rap, house, techno, 

rave, ambient house och trance (”Dance music genre”, 2008). Musiken inom dance kan 

beskrivas som en puls som inte upphör. Det är mycket bastrumma, elektroniska instrument, 

samplers och synthesizers. Musiken bygger på en puls på 120 BPM i 4/4 takt. Det är en stadig 

puls som är grunden (”Dance music”, 2008), denna genre är passande för pubar och uteställen 

som specialiserar sig på dj:s samt dansgolv. Låtlängden är ofta över tre minuter. Melodierna 

är enkla och lätta att komma ihåg. Det är kombinationen av enkelheten i melodin och den 

tydliga basen som gör musiken inbjudande för lyssnarna att dansa till. I dagsläget är remixer 

av äldre befintliga låtar ofta förekommande, men då görs de om så pulsen har en framträdande 

roll och anpassas till dagens dansgolv. 

Tolkning av begreppet “låttext” 

”In songs, music gives life to the words. But change the words, and you change the meaning 

of the music” (Horner, B & Swiss, T. 1999.s. 2). 

 

Begreppet låttext betyder ”inom musik en uppsättning av ord eller meningar som sjungs i en 

sång” (”Låttext”, 2009).  

Lars Lilliestams beskriver i sin bok Musikliv (2006) om olika sätt att uppleva texten i en låt.  

Lilliestam definierar textens funktion i en låt som en hjälp för att komma ihåg melodin, men 

låttexten kan också ha funktionen som en tillhörande sammansmält del av helheten i låten. 

Först och främst beror det på vad lyssnaren tilltalas av i låten. Sedan är det lyssnarens 

personliga upplevelse, med koppling till sitt eget liv som avgör om låten har en speciell 
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mening. En texts betydelse i en låt kan vara väldigt individuellt upplevd, då individer kan ha 

musikminnen och känslor som de förknippar med låten. Texten i låten behöver bokstavligen 

inte betyda exakt det som den utger sig för. En individ kan känna personliga kopplingar med 

låttexten i en låt, om texten verkar beskriva precis det som personen upplever. En konflikt kan 

uppstå för en person om den är van vid att höra en låt i sin helhet och sen enbart läser 

låttexten, då låttextens bokstavliga betydelse inte alltid stämmer överrens med den personliga 

uppfattningen (Lilliestam, 2006, s.107ff). 

Ulf Lindberg skriver mer fördjupat om låttextens upplevelse i sin bok Rockens text (Lindberg, 

1995).  Lindberg menar att skrift innebär en ofrånkomlig dimension av frånvaro, där en 

person läser och upplever själv. ”I lyrik tycker vi oss höra en röst bakom orden, som blandar 

sig med vår egen, en imaginär närvaro” (Lindberg, 1995, s.45), som skapas av individen. ”Det 

poetiska språket frammanar någon som inte är där. Denna någon kan vara författaren själv, 

om hans eller hennes röst är oss bekant” (Lindberg, 1995, s.45). Men samtidigt skulle det 

kunna vara en obekant person som skapas av fantasin, men att det vanligaste är att vi ”hör” en 

textuell effekt, ett lyriskt subjekt som fungerar som berättarröst. Med dagens 

mikrofonteknologi skapas denna effekt med texten i sången, så att sången och innehållet är 

riktade till varje enskild lyssnare som om det vore ett tilltal. Detta tilltal berör lyssnare oavsett 

var de befinner sig och rösten kan upplevas som en personlig närvaro, som införlivar en 

trygghet (Lindberg, 1995, s.45). 

I Svenskrock (Lilliestam, 1998) beskriver Lilliestam dilemmat om att sjunga och uttrycka sig 

på ett språk som inte är hemspråket, om den dialektala platsen i låtarna och det personliga 

uttrycket. Han berör också frågan om hur olika artister upplever det lättare att uttrycka sig på 

ett främmande språk än på modersmålet. Artister kan uppleva det som en befrielse att få 

sjunga på ett främmande språk och genom språket få ett tillfälle att vara någon annan. 

Samtidigt så finns det många artister som ser det som en självklarhet att uttrycka sig på 

modersmålet. I modersmålet har artisterna ett större ordförråd och kan därmed lättare få fram 

de rätta orden.  

 

Lilliestam skriver om den stora uppmärksamheten som det dialektala sättet att skriva och 

sjunga fick under 1970-talet. Han diskuterar också om det dialektala uttryckets utveckling 

från något oacceptabelt till något acceptabelt inom den svenska populärkulturen. Två exempel 

på detta är bandet Sven-Ingvars som var ett av de första banden som för större publik sjöng på 

värmländska och blev kända och erkända för det, samt Peps Persson som sjunger på bred 
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skånska vilket kan bidra till att inte alla svenskar förstår vad han sjunger och är därför både 

älskad och hatad (Lilliestam, 1998, s.160ff). 

 

Med ovanstående exempel där dialekten tar en stor del i textutövandet ställs artisten som 

sjunger texten inför ett betydelsefullt val; att antingen sjunga den på sitt eget personliga sätt 

eller att sjunga den på ett sätt som når ut till större publik. Det kan mycket väl vara en 

medveten tanke för artisten att framföra låttexten på dialekt, om artisten kanske vill nå ut till 

en specifik målgrupp. Detta är ett sätt för artisten att visa sin samhörighet genom sin yttre 

identitet (Ruud, 2006). Eftersom det ofta finns flera påverkande faktorer som avgör hur texten 

framförs, så har artisten oftast fler möjligheter att visa sin yttre identitet tillsammans med 

attributen och imagen. Detta är för att uppförandet skall stämma överens med den önskade 

målgruppens efterfrågan.  

 

Artistens tolkning och upplevelse av låttexten är lika varierande som antalet artister. Detta kan 

förklaras med att orden i låttexten inte alltid är betydelsefulla för sångens helhet. Det kan 

också tänkas att artisten inte alltid tänker på ordens betydelse, utan att det är mer ljudet som 

blir uttrycket för känslorna. Sofia Sandén och Ulrika Bodén från gruppen Ranarim uttrycker 

detta genom låten Brokot (Ranarim, 2003). I låten uttrycks inte ett enda existerande ord, men 

med hjälp av melodierna i sången uttrycks precis de känslor som sångerskorna vill få fram. 

Ranarim använder sig av kulningar som härstammar ur de nordiska sångkulturerna och lyfter 

fram grunderna till skapandet av medveten kommunikation och sång av människor. 

Det väsentliga i sammanhanget är betoningen av texten som någon som 

sjungs, som låter, inte som något man läser från ett papper. Texten är […] 

’lyrics’, material för en röst. Den sjungna texten färgas av melodik, rytm 

och framförande, och text, melodi, rytm och sound kan alltså uppgå i en 

ljudande enhet (Lilliestam, 1998, s.153). 

Definition av låttext inom dance 

Låttexten inom dance är väldigt enkelt strukturerad. Därför är det enkelt för lyssnarna att 

minnas låttexterna. Enkelheten och upprepningen av samma eller liknande ord och scat är 

vanligt förekommande. Låttexterna kan handla om precis vad som helst, men många 

återknyter till utelivet, att man ska röra sig till musiken och dansställena. Många dance låtar 

handlar om vad som hände under gårdagen, om misstag man har lärt sig, om sökandet efter en 

partner, klassiska teman så som: kärlek, obesvarad kärlek, känslor av alla slag, kämparglöd att 
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klara av speciella saker, bråk, förändring, frihet och möjligheter, men även om totalt nonsens. 

Här följer några exempel på dance musik där låttexten har blandade handlingar: Rhythm is a 

dancer (SNAP), Free your mind (En Vouge), Cotton Eye Joe (Rednex), This time I´m free 

(Dr. Alban), Who do you think you are (Spice girls), Your caress (Dj Flavors), Together again 

(Janet Jackson), You won´t forget me (La Bouche), The Bongo song (Safari Duo), It takes a 

fool to remain sane (The Ark), How could you leave me (Da Buzz), Dragostea din tei 

(Haiduchii),  World hold on (Bob Sinclar), Sång om ingenting (Kobojsarna), Karatefylla 

(BYZ), Det var en gång en liten fågel (Laser), Botten Anna (Basshunter) och  Every time we 

touch (Cascada). 

Det finns inga gränser eller exempel på låttext - ämnen som inte passar in i musiken. Det är 

vanligt med ihållande vokaler mellan låttexterna för att förstärka och påverka musiken samt 

uttrycket för artisten. En utvecklad form av wailning samt scat förekommer ofta för att fylla ut 

låttexterna och uttrycket av känslorna. 

Tolkning av begreppet ”attribut” 

”Si meg hvilken musikk du liker, og jeg skal si deg hvem du er?” (Ruud, 2006, s. 9). 

Begreppet attribut kommer av latin och betyder ”det som är tillagt, tilldela” (”Attribut”, 

2008). ”Attributen är en egenskap som ett ting eller en individ nödvändigtvis måste ha för att 

förbli samma ting eller individ, […] Numera används termen attribut ofta synonymt med 

bestämning eller egenskap, särskilt om man förkastar distinktionen mellan nödvändiga och 

tillfälliga egenskaper” (”Attribut”, 2008). 

 

Ove Sernhede skriver om att det idag har blivit ett ”måste” för den moderna människan att 

skapa sig själv, på ett sätt som inte har funnits tidigare. Det är då förståeligt varför de estetiska 

uttrycksformerna är så betydelsefulla, eftersom de inte innefattar någon begränsning för den 

moderna människans uttrycksfullhet (Sernhede, 2006, s.37ff). Familjen sätter under de tidiga 

åren prägel på de unga, som senare under sin uppbrytningstid tar mer fasta på 

umgängeskretsens upplevelser än familjens. De unga tonåringarna testar gränser och börjar 

skapa sin grund, tonåringarna blir unga vuxna som antingen studerar vidare eller arbetar. 

Umgängeskretsen byter karaktär när tonåringarna blir unga vuxna, från att vara vänner så 

fungerar umgängeskretsen som en alternativ familj, som är utbytbar efter de unga vuxnas 

behov. Den biologiska familjen böjer sig oftast inte efter en ung persons infall, på samma sätt 

som umgängeskretsen kan bli påverkad (Sernhede, 2006, s.37ff). 
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Den identiteten vi har påverkas av vår personliga status i det samhälleliga nätverket. 

Identiteten handlar om en reflektionsprocess och individen ser sig själv genom hur andra 

människor ser och dömer individen (Ruud, 2006). Att utveckla och skapa sin identitet är en 

känslig process som tar tid. I tonåren börjar de unga att ”pröva” olika yttre uttryckssätt, de 

unga prövar då vad som upplevs accepterat av deras närmsta samhälleliga nätverk. Det är inte 

självskrivet att de unga trivs i den yttre identiteten som de har valt, vilket är en lättnad för 

ungdomarna, eftersom det är de själva som bestämmer hur länge de kan så kallat ”prova” en 

identitet (Ruud, 2006). 

 

Det är av stor betydelse att den identitet som individen har valt passar in och tillhör en 

socialgrupp. Oavsett om individerna avsiktligt vill upplevas annorlunda, så tillhör de den 

sociala gruppen som avsiktligt utmärker dessa säregna drag av individuellt tänkande och 

prövande.  Musiken agerar som en ”identitetsmarkör” (Ruud, 2006, s.105), och eftersom 

kulturen följer med musiken kan man tydligt se på kläder och utseende var människorna hör 

hemma. Musiken används som ett medel, en symbol för att förenkla och förklara för oss 

själva och andra om vår aktiva bearbetning av identitetskapandet (Ruud, 2006, s.105f). 

 

Vår upptagenhet av symboler, stilar och kulturella koder har, liksom suget 

efter det egna skapandet, sin grund i att vi i dessa sammanhang kan 

utforska, forma och skapa oss själva, finna en form av säkerhet och skapa 

mening (Sernhede, 2006, s.37).  

Lilliestams sammanställning av Odd Are Berkaak och Even Ruud beskriver attributen 

ytterligare som att musiken fungerar som ett redskap för individen att förstå nutiden och 

genom ”kommersiella varor, erbjudande, uttryck och bilder fått en funktion att placera oss i 

etniskt ursprung, värderingar, åldersgrupper” (Lilliestam, 2006, s.32f).  Lilliestam utvecklar 

hur det kommersiella och materiella hjälper individer att hitta sin plats där de känner sig 

hemma. ”Detta betyder att musik på olika sätt förknippas med ideologier och att musik är 

ideologiskapande” (Lilliestam, 2006, s.32). Det betyder att individen har möjligheten att 

uttrycka vem den vill vara, vem den verkligen är, vad den tror på och vad den uppskattar med 

hjälp av musiken (Lilliestam, 2006). 

Peter Bastian skriver att det är individen som själv väljer vad den inte tycker om, eftersom det 

är endast individen själv som kan vara öppen för alternativen och förslagen (Bastian, 

1988,s.45f). En anledning till att en individ avstår från attribut, kan vara på grund av påverkan 
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från individens sociala nätverk. Lilliestam menar att musiken som ideologiskapare hjälper 

individerna att uttrycka sig, skapa sin identitet, visa vad de tror på och vad de tycker om 

(Lilliestam, 2006, s.32f). Tillhörigheten och ideologin blir en del av uttrycket för individerna. 

Ideologin som hör med musikgenren kan vara lika viktig som attributen. 

Exempel av attribut inom dance 

Något som har slagit mig är att attributen inom dance verkar bero på geografin och om hur 

olika klädkoder gäller för olika städer, pubar och klubbar. Speciellt hur stor roll det sociala 

nätverket påverkar individens egen upplevelse och hur individen utger sig själv. Inom 

musikgenren så är det förväntat av människorna att man i allmänhet rör sig till musiken och 

uppträder dansglad. Individen väljer själv hur den vill visa sin tillhörighet genom materiella 

attribut så som kläder, smycken, skor, smink, frisyrer och allmänt vilket kompisgäng den vill 

tillhöra. Jag har noterat att klädkoden oftast inte är uttalad inom kompisgängen, eftersom 

individerna ser på vad de andra inom gänget har för märken eller stilar och försöker då oftast 

hitta en egen stil genom att blanda vännernas stilar för att bli accepterade. Att bli accepterad 

för den individ den är fungerar främst bland kompisgäng som har känt varandra en längre tid, 

då kläderna oftast mer hjälper individerna till att finna sin plats i gruppen . Ett exempel är min 

erfarenhet från Växjö universitet på musikavdelningen vid institutionen för pedagogik, där 

merparten av de blivande musiklärarna använder skomärket Converse både till vardags och 

till utekvällar. Om man träffar en människa som inte tillhör gruppen som bär ett par skor av 

det märket så finns det stora chanser att denna människa har någon koppling till en estetisk 

inriktning. Denna enkla lilla detalj gör det väldigt lätt för de insatta att placera individen i det 

större sammanhanget, i det sociala nätverket. 
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Presentation av respondenterna 

Här följer en kort bakgrund för de intervjuade akademikerna. Samtliga av de använda namnen 

är pseudonymer. 

Karin Malm är 28 år och började studera 2003 på institutionen för Ekonomihögskolan, EHV. 

Malm arbetade ett år innan hon började studera och det var en slump som gjorde att hon sökte 

till Växjö universitet. Malm har sina rötter i Linköping med omnejd.  

Hugo Bergman är 29 år och studerar sedan 2005 på institutionen för Vårdvetenskap och 

socialtarbete, IVOSA. Bergman har arbetat flera år inom olika yrken innan sina universitets 

studier och har antagits till sin utbildning genom sin livserfarenhet. Anledningen till att 

Bergman valde att studera på Växjö universitet är för att han kommer ifrån Växjö omnejd och 

hade nära till universitetet. 

Caroline Hansson är 22 år och studerar sedan 2006 på institutionen för Pedagogik, IPED. 

Hansson arbetade ett år innan hon började studera på Växjö universitet. Hansson valde att 

studera på Växjö universitet för att det var lagom långt hemifrån, då hon kommer ifrån 

Halmstad med omnejd.  

Richard Lerch är 29 år och började studera 2001 på institutionen för Matematik och 

systemteknik, MSI, där han idag är doktorand och arbetar med ett eget företag. Lerch valde att 

studera på Växjö universitet för att han ville komma längre hemifrån och när han hade 

studerat klart ansökte han om en doktorandplats. Lerch har sina rötter i Tyskland, därmed är 

intervjun genomförd på engelska. 

Förhållandet mellan de intervjuade och mig varierar mellan festvänner, vänner och 

tränarkompisar. Caroline Holmgren intervjuades under lunchtid på Växjö universitet. Detta 

bidrog till att denne respondent var den som var svårast att intervjua. Hugo Bergman, Rickard 

Lerch och Karin Malm är alla intervjuade under kvällen i ett vardagsrum. I dessa intervjuer 

förekommer skratt och mer avslappnade sidospår. Hjälpmedlet, i form av en bandspelare, 

glömdes lätt bort under intervjuerna, förutom de tillfällen då störande element som 

mobiltelefoner ringde i bakgrunden och bandspelaren stängdes av för att spara tid. 
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Resultat & Analys 
I min studie har jag undersökt vilka funktioner musik, låttext och attribut fyller hos 

respondenterna. Jag har särskilt fokuserat funktionen och relationen av ovan nämnda områden 

inom dance musik. Intervjufrågorna är både vida och strama i sina innehåll och därför är 

svaren mångfasetterade. I detta avsnitt har jag valt att kategorisera dem i följande punkter: 

Respondenternas svar på frågor om musiken, Respondenternas svar på frågor om låttexten, 

Respondenternas svar på frågor om attributen, Respondenterna och musiken, 

Genusperspektiv, Fenomenet Eurovision Song Contest och Egna reflektioner.  

Respondenternas svar på frågor om musiken 

På frågan ”Hur upplever du musiken i en låt?” (se Bil. 1, nr.7) är svaren varierande. Samtliga 

respondenter har relaterat till sitt eget musikanvändande, då de nämnde speciellt vad som 

tilltalar dem och olika delar av musiken som de lyssnar efter. Under intervjuns gång 

utvecklades frågan olika för de olika respondenterna, så de kunde få samma uppfattning om 

den.  

Det ska vara puls i den. Det går ju inte att dansa till en puls som ändrar 

puls mitt i låten. Det är lättare att kunna en låt för att veta hur den går, när 

man är på krogen och dansar, det är ju en del av dansen om hur man 

dansar (H. Bergman, intervju, 14/4-08).  

It depends. As in disco where pulse, melody it should fit to the lyrics, and I 

like a lots of instruments. It should all fit together, it are all important parts 

(R. Lerch, intervju, 16/4-08). 

Basen är viktigt när så man kan dansa lätt till den. Och att man hör 

sammanhanget i texten under en låts gång. Jag hade nog inte tyckt om en 

låt om den inte hade haft en bra melodi (C. Hansson, intervju, 17/4-08). 

Melodin tycker jag är viktigast. Ibland hör man en låt för första gången, så 

gör de något speciellt, om rösten och melodin passar ihop. Ibland så 

känner man bara en koppling till låten, melodin spelar roll då den inbjuder 

till glada känslor […] Själva melodin gör att man fastnar för den, den gör 

ju människan glad. Som när jag kör bil är de viktigt med musik (K. Malm, 

intervju, 20/4-08).  

Samtliga av respondenterna nämner att pulsen är viktig i musik och att helheten är något 

avgörande för om de fattar tycke för låten. De kvinnliga respondenterna poängterade att 
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melodin är det viktigaste om de lyssnar aktivt till musiken, och att det är en bra låt om 

melodin är tilltalande för dem. ”Där vår kropp reagerar spontant på rytmen går melodin till 

hjärtat” (Bastian, 1988, s.91), detta citat av Bastian beskriver och återkopplar de kvinnliga 

respondenternas upplevelser. Männens svar går att koppla till Bjørkvolds teori om ngoma, där 

helheten av allt är det viktigaste. Männen värderar kombinationen av instrument, dans, 

melodier, fest, deltagare och inte alla komponenterna enskilda. 

Speciellt Richard Lerch betonar väldigt bestämt i intervjun hur han upplever helheten som 

viktigast i musiklägen ”It should all fit together, it are all important parts” (R. Lerch, intervju, 

16/4-08). Alla respondenterna anpassar för övrigt sin aktiva musiklyssning till antingen det 

humöret, sinnesstämningen eller känslan som de har vid lyssnings tillfälle. De använder även 

musik som ett sätt att nå en önskad handling eller känsla. Exempelvis Hugo Berman beskrev i 

intervjun hur han använder musik som ett medel för att skapa en romantisk stämning om han 

bjuder hem en dejt (H. Bergman, intervju, 14/4-08).   

Respondenternas svar på frågor om låttexten 

På frågan ”Hur upplever du texten i en låt?” (se Bil. 1, nr.6) reflekterar respondenterna över 

hur de lyssnar till musiken till skillnad från låttexten. Respondenterna resonerar kring olika 

ämnen som t.ex. artisterna och låtskrivarnas tanke med textens roll i musiken, om hur de 

förstår meningen med låttexterna, om hur de använder låttexterna och om alla låtar ska ha 

låttexter.   

Texten spelar ju roll när man tar sig tid att lyssna på den […] Texten i sig är ju 

nödvändig om dom som spelar den gör den till någonting som är viktigt. Det är 

liksom inte vi som lyssnar ofta som avgör det, eller jo. Vi avgör fall vi tycker att 

det är vikigt, vad dom sjunger, men om dom har en mening med texten så är texten 

viktig. Har dom ingen mening med texten så är texten oviktigt, egentligen (H. 

Bergman, intervju, 14/4-08). 

I think they are very important when I’m listening to it. I like it when they tell a 

kind of story. […] Sometimes I don’t understand what they say in the songs, and I 

prefer that I understand what they are singing about. And when they are pointless 

then they aren’t interesting for me (R. Lerch, intervju, 16/4-08). 

Den har ju faktiskt väldigt stor betydelse, speciellt då om man är ute efter asså, det 

beror på vad man har för situation då som sagt. Som om jag skulle dansa så är inte 

texten så viktig, för då lyssnar jag mest på plusen och rytmen och försöker 
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koreografera någonting. Men om man sitter hemma i sin vrå och som jag lyssnar på 

de här 60-tals låtarna så tycker jag dem är så härliga just för att själva klangen i 

musiken och i texten då är lite speciell. Så ja, den är viktig (C. Hansson, intervju, 

17/4-08). 

Angående låten Popcorn: Tja… gammal helt okey. Skratt! En typisk popcorn låt. 

Men inte texten i den där låten, de hade nog förstört allting. Det är ju… en sån där 

gamla klassiker så att man vill ju och SKA egentligen inte förändra. Det är ju 

faktiskt så det är faktiskt lätt text så är det lätt att komma ihåg. Texten är väldigt 

viktig och den ska vara enkel att komma ihåg. Men den spelar inte så stor roll när 

man festar. Klassiker kan alla bara. Texten kan både tillföra och stjälpa en låt om 

den inte används på rätt sätt i rätt kombination. Remixer kan vara kul om de blir 

bättre än originalen, så kan de gamla originalen mer hänga med i tiden. Så de 

uppdateras till de yngre generationerna tycker jag är väldigt kul (K. Malm, intervju, 

20/4-08). 

Alla respondenter kom fram till att låttexten spelar stor roll för dem, om de lyssnar aktivt till 

låttexten i musiken, men att miljön och situationen när de lyssnar varierar. I exemplet där 

Karin Malm säger ”Klassiker kan alla bara” (K. Malm, intervju, 20/4-08) så har hon förfester 

i tanken och när man är på uteställen och sjunger med i musiken samtidigt som man dansar. 

Malm menar att genom att kunna låttexter så kan det bidra till att respondenterna känner 

gemenskap med andra deltagare och vågar ta del av situationen. ”Allsång på Skansen” är ett 

större exempel på gemenskap. Alla människor sjunger i publiken och under sändningen visas 

låttexterna som uppmuntran till tv-tittarna att sjunga med i tv-soffan. Malm diskuterar i en 

monolog med sig själv om huruvida vissa instrumentala låtar inte ska ha låttext, även om det 

skulle vara inbjudande att sätta en låttext på redan befintliga låtar. Hon menar att om man 

skulle sätta en låttext på en helt instrumental låt, så skulle den nya versionen inte kännas lika 

äkta som originalet. 

Respondenterna diskuterar om vilken roll låtens funktion spelar för textens användning. De 

menar att texten inte behöver spela någon roll för lyssnaren, då lyssnaren oftast använder sig 

av låten för att exempelvis dansa till. Detta betonar Caroline Hansson som mest använder 

musiken som ett medel till hennes dans. Ibland kan texten spela en roll till dansens 

utformning och handling, om hon vill använda sig av texten. Richard Lerch vill förstå vad de 

sjunger om, annars spelar texten inte någon roll för honom och blir bara onödig. Detta sker då 

han lyssnar aktivt till en låt och tar sig tid till att lyssna på texten, vilket kanske inte sker 
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tillräckligt ofta enligt honom själv. Richard Lerch belyser här betydelsen av musikens 

koppling till personen. Att det är lyssnarens personliga upplevelse, med koppling till sitt eget 

liv som avgör om låten har en speciell mening. En texts betydelse i en låt kan vara väldigt 

individuellt upplevd, eftersom alla individer kan ha musikminnen och känslor som de 

förknippar med låten (Lilliestam, 2006, s.107ff). 

 

Känslan av gemensamhet och dialektala överskridelser som Lillestam även skriver om i 

Svenskrock (Lilliestam, 1998) återkommer i intervjuerna i beskrivningarna om den 

traditionella allsången som tar plats på förfester, uteställen och efterfester. Där gäller det att 

kunna texten till sången, annars så hamnar individen ifråga lite utanför gemenskapen. Jag har 

själv vid ett flertal tillfällen observerat att om detta fenomen inträffar brukar ett låtbyte ske så 

alla närvande kan sjunga med.  

Respondenternas svar på frågor om attributen 

På frågan "Hur upplever du attributen som uttrycks i låten?” (se Bil. 1, nr.8) så är 

respondenterna väldigt på det klara med sina åsikter och mycket medvetna om sina val av 

attribut. 

Som musikvideo förmedlar ofta tanken bakom känslan av vad låten ska förmedla. 

Men image för mig det kan kännas påklistrat om det inte är naturligt […] Jag är 

emot allting sånt där som typ att man ska klä sig som, om man lyssnar på hiphop 

måste man klä sig på ett sätt om man lyssnar på något annat på ett sätt och de 

tycker jag är fel. Men jag gjorde aldrig så ändå, tror jag inte, asså jag visst. Nej, jag 

vet inte om jag var annorlunda på det sättet men jag resonerade likadant då. Sen 

kan det bottnat i att man inte hade råd att köpa alla de grejerna som man skulle ha 

då […] Så det där med identiteten är konstigt, tycker jag (H. Bergman, intervju, 

14/4-08). 

I usually don’t know about the image and I usually don’t care.  It doesn’t give me 

something, I can’t hear the image. I would not leave the room if someone played 

music that I don’t like. And I don’t buy so much music, so that doesn’t depend on 

me (R. Lerch, intervju, 16/4-08).   

Jag tänker inte på det längre, jag gjorde nog mer det förr, när man var yngre. För då 

blev man mer bombarderad på ett annat sätt. Nu känns det som att den musiken 

man får nu, som sagt, jag lyssnar mycket på radion då och då ser jag inte hur 



   

 

24 

personen ser ut, utan då lyssnar jag bara ja hur jag tycker låten är. Så jag bryr mig 

nog inte så mycket om det (C. Hansson, intervju, 17/4-08).  

Kläderna spelar ju jätte stor roll, för hur man klär sig. Som den där videon Dirty 

(Christina Aguilera) asså snacka om lite vulgär, men alla tyckte ju om den. Asså så 

jag tycker asså själva låten var ju skitbra, men typ när man såg videon asså, vilka 

kläder hon hade på sig, jag bara ”oj”, jag bara ”ojsan”. Där ser man ju allting då 

typ, alltså inget o så. Javisst spelar det roll, mycket (K. Malm, intervju, 20/4-08). 

Hälften av respondenterna kopplar attributen till musikvideor och artisternas image. De menar 

att attributen antagligen är viktiga för artisterna, men menar samtidigt att de inte känner sig 

påverkade av artistens attribut som avspeglar musikgenren. Ingen av respondenterna anser att 

de använder sig av några attribut som speglar musikgenren som de lyssnar på. 

Respondenterna anser inte att de följer de attributkoder som uteställen och pubar utgör eller 

de andra besökarna skapar.  

 

Ingen av respondenterna uttrycker sig som ”modeoffer”, de följer det allmängiltiga och sitt 

eget personliga attribut/mode/klädval när de befinner sig på allmänna platser. Hugo Bergman 

uttrycker i intervjun att man inte alltid har råd att följa de attribut som finns till varje 

musikgenre. Caroline Hansson lyssnar mycket på radio och vet därför inte hur artisterna ser ut 

och kommer därmed inte i kontakt med den visuella median. Karin Malm beskriver 

fenomenet att en individ ibland skapar sig en egen tolkning av hur artisten ser ut och hur låten 

gestaltas. När denna bild sedan ställs emot det den verkliga musikvideon och bilderna av hur 

artisten och producenten vill pressentera musiken, så kan en kulturchock uppstå för individen. 

Respondenterna utger sig tydligt som opåverkade av medias attribut, men då kan man dra 

slutsatsen att de vare sig de erkänner det eller inte är påverkade av sin plats i sitt sociala 

nätverk (jämför Ruud, 2006 och Sernhede, 2006). Samtidigt beskriver Hugo Bergman om sina 

försök till att vara och upplevas annorlunda; ”Jag skulle vilja vara rebell men jag tror att jag är 

folklig. Ja men, sådana som vill vara på Hultsfredsfestivalen men hamnar på ’Allsång på 

skansen’. Jag vill gärna vara lite mer rebellaktig än vad jag är” (H. Bergman, intervju, 14/4-

08) och efteråt beskiver Hugo om att det egentligen inte är något fel att vara vanlig, men att 

han inte vill vara det.  
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Den akademiska världen bidrar till att respondenterna har många möjligheter till att variera 

sitt sociala nätverk. Vid de universitet som har campusområden och de universitet som har 

breda kursutbud finns det med stor sannolikhet flertal olika akademiker att bli influerade av.   

Under akademikernas studieperiod pågår en reflektionsprocess. Samtidigt som de lär sig 

grunderna till sin yrkesroll finns möjligheterna att ”prova” och leva ut sina yttre identiteter 

(jämför Ruud, 2006). Richard Lerch är den respondent som tydligast och rakast beskriver hur 

han inte är påverkad eller bryr sig om att bli påverkad av attributen. Han är det tydligaste 

exemplet på det som Bastian skriver om den individen som medvetet avstår från den 

kommersiella påverkan av attributen. Min upplevelse är att Lerch är socialt påverkad, 

speciellt vid utekvällar och fester när han klär sig enligt den ”tysta” klädkoden. Där den 

”tysta” klädkoden enligt observationerna är för killarna ett par jeans, ej vardagsskor, en sorts 

tröja och accessoarer samtliga saker frambringar känslan av att de ser snygga ut. Även den 

starkaste motståndaren är påverkad av det sociala nätverket med attribut vare sig den erkänner 

det eller ej. 

Relationen enligt respondenterna 

I relationen mellan musiken, låttexten och attributen enligt respondenterna, så bryr sig ingen 

av respondenterna medvetet om attributen. Ingen av respondenterna ser medvetet bilder av 

artisterna, de ser inte så ofta på tv eller lyssnar på radio där mycket reklam för artisterna 

förekommer. Respondenterna påstår att de inte bryr sig om artisternas eller musikgenrernas 

attribut, eftersom de oftast lyssnar till musiken när de är på uteställen och då är musiken inte 

det viktigaste för respondenterna. Vid de tillfällen när respondenterna medvetet väljer att 

lyssna på musik, så väljer de musiken efter vilket humör de har eller vill nå och vilken känsla 

och sinnesstämning de vill uppleva. Musiken kan också användas för att nå effekter på andra 

människor, vid arbete eller studerande.  

För respondenterna blir det attributen som är verksamma inom dance, hur man klär sig i 

relation till den sociala gruppen man umgås med. En annan faktor som påverkar 

respondenterna är hur de vill bli uppfattade som människor med hjälp av utstyrseln, vid t.ex. 

utekvällar, då det oftast är utseendet som har betydelse (jämför Sernhede, 2006 och Ruud, 

2006). Det intressanta är att samtliga respondenter uppger att de blir medvetet påverkade av 

de attribut som finns i deras sociala nätverk och att de samtidigt tydligt inte bryr sig om de 

attribut som kommer med de musikgenrer de lyssnar på. Respondenterna verkar inte uppleva 

att de attribut som gäller i umgängeskretsen har samma funktion som attributen som kommer 
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med en musikgenre. Ingen av respondenterna medgav att de följer eller har attribut under 

intervjuerna. 

 

Respondenterna är eniga om att det är pulsen och rytmen av en låt som är det väsentliga, när 

de befinner sig på fester, uteställen och pubar. Det är det grundläggande som behövs för att 

kunna dansa i takt med musiken och med sällskapen. Respondenterna talar om hur olika 

sorters rytmer inbjuder till olika sorters danser och variationer på vilken sinnesstämning 

dansen utförs på.  

 

Dance används av respondenterna vid fester, pubar och uteställen, där musiken spelar en roll 

som traditionsbärare, som hjälper respondenterna att tolka danskoder och uppförande (jämför 

Ruud, 2006). Musiken används som ett medel för respondenterna så de vet hur de exempelvis 

ska uppträda, dansa eller sjunga. Musiken blir en trygghet för respondenterna om de går till ett 

nytt uteställe där de inte känner sig hemma. Under kvällens och nattens gång spelas 

antagligen mer än en låt som respondenterna känner till sedan tidigare och därmed kan dansa 

och sjunga med. 

 

Vid frågan ”Vad är det som är viktigast i en bra låt enligt dig? Varför?” (se Bil.1, nr.5) svarar 

Karin Malm snabbt och självklart ”texten”. Men vid följdfrågan om det är tveklöst i alla lägen 

att låttexten är det viktigast, så ändrade Malm åsikten lika fort till ett tydligt nej. När hon fick 

tänka efter så är låttexten enligt henne inte viktigast i alla lägen. Några av respondenterna 

menar att de sällan lyssnar aktivt på vare sig låttexten eller musiken. ”Texten spelar ju roll när 

man tar sig tid att lyssna på den” (H. Bergman, intervju, 14/4-08). Det finns gott om exempel 

där respondenterna berättar om hur remixer av redan befintliga original lyfter fram olika saker 

av låttexten som de inte hade förstått innan. Samtliga respondenter föredrar att lyssna på 

musik där de kan förstå språket som sjungs. Det upplevs enklare att sjunga med i de större 

sammanhangen, men samtidigt så lyssnar de endast på låttexten, om de lyssnar aktivt i 

lugnare miljöer och kan ta sig tiden till att verkligen lyssna på den. I de festliga 

sammanhangen är låttexten viktig för att sällskapen ska kunna sjunga ihop (jämför Ruud, 

2006). 

 

Vid samma fråga som ovan så värderar alla respondenterna olika. För Hugo Bergman är 

melodin viktigast och känslan som melodin frambringar; ”Jag vill ju ha en bra melodi, den 

ska ju vara lätt att komma ihåg, så man kan plocka fram den ur huvudet, som innan man hade 
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mp3 - spelare och gick och går och nynnar […] Melodin är den, känner jag som förmedlar 

mer känsla än vad orden gör” (H. Bergman, intervju, 14/4-08). Karin Malm kom efter en lång 

monolog fram till att hon i en låt värderar låttexten högst. Caroline Hansson håller med Karin 

Malm, men Hansson tycker att låttexten hjälper henne att sätta ord på sina känslor (jämför 

Lilliestam, 1998). Richard Lerch är den enda av respondenterna som tyckte att helheten av en 

låt är viktigast, han menar att allt hör ihop; 

 

It needs to touch your heart or your soul. You need to be touch by 

different things. I mean it’s the overall sound, where everything counts in. 

When it’s connected, then whatever the music’s transmitting then it 

affecting me. It fills you up with energy and affections, both positive and 

negative (R. Lerch, intervju, 16/4-08).  

Respondenterna och musiken 

I intervjuerna bad jag respondenterna att beskriva sin favoritmusik. Vid denna fråga börjar de 

att beskriva den musik som de lyssnar på i offentliga sammanhang. Deras personliga val 

nämns inte ens vid första svaret. När respondenterna fick en andra chans att tänka igenom 

frågan relaterar samtliga till det personliga valet.  En teori till varför respondenterna 

förknippar musiken i första hand till allmänna officiella platser skulle kunna vara för att 

respondenterna upplever ett naturligt samband mellan musik och umgänge med andra 

människor (jämför Ruud, 2006 och Lilliestam, 2006). Jag upplever det intressant att 

respondenterna tänker på musiken som en del av deras sociala liv, men också att musiken i det 

sociala livet blir respondenternas eget val. Respondenterna verkar välja att vara där umgänget 

och musiken är, utan att bry sig om vilken musikgenre som spelas.  

Under intervjuerna relaterar respondenterna de första frågorna till ”musik i största allmänhet”, 

men efter ett tag börjar samtliga respondenter att relatera till musiken som de lyssnar på i 

större sociala sammanhang. Detta är ytterligare ett resultat som kan relateras till Even Ruuds 

(2006) teorier om musikens traditionella plats hos människor och om hur musiken binder 

samman människor över olika kulturer. När respondenterna diskuterar musikexempel så 

tillhör alla exemplen genren dance musik. Därför blir dance musik den gemensamma 

nämnaren för alla respondenterna. Respondenterna diskuterar deras egen personliga åsikt och 

den relation som de har till dance musiken. Dance musikens inbyggda koder tolkas av 

respondenterna som sedan vet hur de ska uppföra sig och agerar därefter på dansgolvet. 

Respondenternas uppförande på dansgolvet kan jämföras med Peter Bastians (1988) teorier 
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om musiken som en upplevelse som berör kropp och själ, där människan kan uttrycka 

upplevelsen genom dans. 

Respondenterna lyssnar mest på sin favoritmusik i trygga miljöer eller för att skapa en trygg 

atmosfär (jämför Bryman, 2002). De lyssnar speciellt på musiken när de är hemma, studerar, 

kör bil eller bara tar det lugnt. När respondenterna väljer att aktivt lyssna på sin favoritmusik, 

använder de musiken för att skapa en stämning, uttrycka eller uppnå humör och känslor 

(jämför Bastian, 1988, Lilliestam, 2006 och Ruud, 2006). Det förvånar mig att respondenterna 

inte diskuterade mer om hur musiken kan beskriva hur en person är eller vill upplevas. En 

teori till att respondenterna inte alls talade om musiken som personbeskrivning, skulle kunna 

vara därför att respondenterna upplever musiken som en självklarhet och därför inte tänker 

närmare på ämnet (jämför Ruud, 2006).  

Under intervjuerna började respondenterna omedvetet tala om musikens roll som en 

ramberättelse genom livet. Respondenterna kom att diskutera sammanhanget mellan minnen 

och musik, hur minnen kan vara kopplade till musik, och hur musik kan fungera som en hjälp 

att minnas känslor och sinnesstämningar. Exempelvis lyssnar respondenterna till en speciell 

låt om de har det känslomässigt svårt eller är upprörda. När den påfrestande situationen är 

över, så kan respondenten minnas sinnestämningen och känslorna de hade genom att höra den 

speciella låten. Enligt intervjuerna är dessa speciella låtar vanligt förekommande bland 

respondenterna. Musiken fungerar som en hjälp för att bearbeta händelser och för att 

känslomässigt kunna gå vidare. Den ovanstående empirin stämmer överrens med Peter 

Bastian, Even Ruud och Ulf Lindbergs teoretiska utgångspunkter. Samtliga författare skriver 

om teorier där människor använder musiken som bearbetning av livet, känslor, minnesbilder, 

närhet och personlig utveckling. 

 Respondenterna talade om musikstycken och låtar som passar alla tillfällen i livet, om 

traditioner där musik spelar en stor roll och musikens plats i vardagen (jämför Ruud, 2006). 

Flera av respondenterna diskuterade hur musiken i sociala sammanhang förändras genom 

tiderna (jämför Lilliestam, 2006). En diskussion handlade om karaoke, Singstar och 

Guitarhero (Singstar och Guitarhero är spel till PlayStation 2), om hur dessa spel i dagsläget 

har blivit vanliga på förfester och spel- och sångkvällar hos respondenterna. Speciellt 

utvecklingen av upplevelsen, att det är roligt att sjunga tillsammans och att akademikerna gör 

dessa aktiviteter för att komma i feststämning, är intressant på grund av hur känsligt det kan 

vara att sjunga inför andra människor.   
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Under intervjun fick respondenterna sig en tankeställare om sin musikanvändning. Eftersom 

ingen av respondenterna aktivt arbetar med musik, var tanken ny för några angående hur de 

faktiskt använder sig av musiken i vardagen. Att respondenterna faktiskt använder sig av 

musiken för att få utlopp för sina känslor och humör, blev uppenbart för dem under intervjuns 

gång. I några fall är det även deras känslor och humör som bestämmer vilken musik 

respondenterna lyssnar till, även hur högt de spelar och hur pass mycket de lever sig in i 

musiken.  Musiken fungerar även som sällskap till respondenterna. Några av respondenterna 

betonade hur viktig musiken är i deras liv och att en radio, cd eller tv ofta går i bakgrunden i 

ett rum, för sällskapets skull. Därmed används musiken och de övriga median som en form av 

trygghet (jämför Bryman, 2002).   

Under intervjuerna kom ett fjärde element visa sig, nämligen musikvideon. Respondenterna 

talade om musikvideon som en självklarhet när de talar om musiken. De menade att genom 

musikvideon får låten olika tolkningar beroende på om tolkningen är musik, låttext, melodi, 

artist eller attribut perspektiv. Respondenterna talade om musikvideons utförandeform och 

tolkning av vad låten egentligen handlar om och hur dess uttryck kan upplevas. 

Respondenterna var intresserade av hur människor kunde uppleva samma musikvideo på olika 

sätt.  

Genusperspektiv 

Följande sammanställning av intervjuresultaten är inte byggd på statistiska fakta och är inte 

förutfattade betraktelsesätt. Det är resultaten av intressanta tendenser som visade på att det 

fanns ett antal genusrelaterade svar, diskussionerna följer här nedan.  

Båda de kvinnliga respondenterna uppträdde oroligt under intervjuns gång, i det anseende att 

de var oroliga över att svaren skulle vara ofullständiga. De kontrollfrågade om de verkligen 

hade besvarat frågan och om deras svar var bra nog. Ingen av de manliga respondenterna 

uppträdde lika oroligt, inte på samma kontrollfrågande sätt som de kvinnliga respondenterna.  

De manliga respondenterna försökte istället berätta så mycket som möjligt, vilket resulterade i 

massor av utvecklande berättelser, så de verkligen inte hade missat att besvara frågan.  

Båda de manliga respondenterna använde sig medvetet av musik för att uppnå en önskad 

effekt, exempelvis för att skapa en romantisk stämning och känsla (jämför Bastian 1988), som 

skulle tilltala kvinnorna de var intresserade av. En observation på detta var när den ena 

manliga respondenten gick från förfesten till utestället och lämnade sin stereo spelandes lugna 
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romantiska låtar. Detta gjordes som förberedelse om ifall att han skulle träffa en kvinna på 

utestället som kanske skulle vilja följa med honom hem. Om så var fallet så var stereon redan 

igång. Ingen av de kvinnliga respondenterna nämnde musik som en del av skapa stämning för 

möjliga möten av människor, inte med samma målmedvetna handling som de manliga 

respondenterna beskrev.  

Genom intervjuerna blev det belyst hur män och kvinnor lyssnar efter olika saker och är 

tilltalade av olika företeelser i en låt. De kvinnliga respondenterna betonade melodins 

betydelse i låten och låttexten (jämför Lindberg, 2006), medan de manliga respondenterna 

betonade pulsens betydelse i låtar. Endast en av de manliga respondenterna betonade vikten 

av alla delarna som behövs i uppbyggnaden av en låt (jämför Bjørkvold, 2005). 

Det kan vara intressant att jämföra detta utfall med studien ”Man måste inte vara musikalisk 

men det är roligt om man är det”: Gymnasieelevers syn på musikalitet (Hultkrantz & Schlee, 

2008) där det framkommer skillnader mellan könen inom frågor om musikalitet. I en av 

undersökningarna var frågan ”Hur viktigt är det för dig att lyssna på musik?”, där svarade de 

kvinnliga respondenterna 70 procent på alternativet väldigt viktigt. De manliga 

respondenterna svarade endast 47 procent på samma alternativ (Hultkrantz & Schlee, 

2008,s.31). Vid frågan ”Vad lyssnar du mest på i ett musikstycke?” visade att 85 procent av 

de kvinnliga respondenterna angav ”texten” som en viktig del och de manliga respondenterna 

angav bara 58 procent samma prioritet. Vid alternativet ”bas” stod 30 procent av de manliga 

respondenterna för och endast 12 procent stod för de kvinnliga respondenterna. Det betonas 

att denna undersökning är generell men skillnaderna mellan kvinnor och mäns val är ändå 

intressanta (Hultkrantz & Schlee, 2008, s.33). Det relevanta och intressanta med Hultkrantz 

och Schlees studie är på grund av att jag har fått liknande resultat i denna studie. Detta trots 

att de empiriska undersökningars metoderna har varit olika.  

Under en av intervjuerna började en kvinnlig respondent att diskutera om hur kvinnor och 

män lyssnar och upplever musikvideor olika. Ett exempel är låten Call on me (Eric Prydz). 

Respondenten tyckte väldigt mycket om denna låt, då denna lyssnade till den på radion och 

tyckte att låttexten var enkel och tilltalande. Låttexten berättade enligt respondenten helt 

enkelt att någon skulle tala med mig eller ta kontakt på något sätt (jämför Lindberg, 1995). 

Respondenten diskuterade därefter om hur texten och bildens förmedling av samma 

grundtanke kan förmedla så olika budskap till lyssnarna. Första gången respondenten råkade 
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se musikvideon på tv:n så fick respondenten en mindre chock. Den första träffen jag fick på 

www.youtube.com visade detta: 

This video or group may contain content that is inappropriate for some 

users, as flagged by YouTube's user community. To view this video or 

group, please verify you are 18 or older by signing in or signing up. (“Call 

on me erick prydz”, 2008)  

Denna musikvideo utspelar sig under ett aerobicpass. I en träningslokal dansar åtta kvinnor 

klädda i utmanande träningskläder tillsammans med en man klädd i t-shirt och shorts. Av de 

åtta kvinnorna är en kvinna mörkhyad medan de resterande kvinnorna och mannen är 

ljushyade. Aerobicpasset bygger på utmanande rörelser i takt till musiken, kvinnorna som 

tränar visar tydligt med kroppsspråket att de flörtar. Under träningspasset kommer filmklipp 

med kvinnorna som smeker sig själva över kroppen, slänger förföriskt med håret framför 

kameran. I slutet av passet går de övriga kvinnorna ur bilden och den kvinnliga tränaren och 

mannen går fram till varandra och stannar tittande glatt och flörtigt nära varandra. 

Detta visar hur olika upplevelserna är från individ till individ och hur olika delar av en låt 

tilltalar olika människor på olika sätt (jämför Lilliestam, 2006). Det som är intressant är att jag 

hade precis samma upplevelse som respondenten av denna video första gången jag råkade se 

den. Det kan vara värt att fundera på om dessa liknande reaktioner beror på att både 

respondenten och jag är kvinnor eller om det är för att vi är känsliga åskådare. Detta visar på 

medians makt då det är den som bestämmer hur attributen ska utföras, då kanske inte alltid till 

allas önskemål utan till den stora publiken. 

Fenomenet Eurovision Song Contest 

Ett samtalsämne som de flesta respondenterna började tala om under intervjun var Eurovision 

Song Contest. Respondenterna började diskutera om vilket språk som bidragen framförs. I 

dag framförs de flesta bidragen på engelska, antagligen för att nå ut till en större publik och 

kanske för att musiken säljer lättare. Respondenterna talade om för- och nackdelarna med att 

många av bidragen sjungs på engelska (jämför Lilliestam, 1998). En respondent tyckte oftast 

bättre om de bidragen som framförs på landets hemspråk eller något annat språk än engelska. 

Det annorlunda språket bidrog till att respondenten lättare kom ihåg det speciella bidraget. 

Den stora nackdelen var att respondenten inte förstod vad låten handlade om. Något som 

börjar bli vanligare är kombinationer av flera olika språk i samma låt. Eftersom många av 
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respondenterna är närmare 30 år kom de ihåg mer de äldre tävlingsbidragen och försökte 

jämföra de nya låtarna mot de äldre bidragen. Respondenterna berättade om hur de upplevde 

att musiken har utvecklats åt alla håll och kanter. När respondenterna började tala om 

Eurovision Song Contest så började de även diskutera om attributen, hur de påverkar 

lyssnarna och hur artister som ställer upp i Eurovision Song Contest ”klär ut sig”. Därav 

började respondenterna reflektera över hur hela Eurovision Song Contest har förändrats med 

tiden, om hur de mindes det som en tävling länder emellan där man vann äran. Idag upplever 

respondenterna att fenomenet mer handlar om en tävling som bara går ut på att vinna och att 

den är mer mediefixerad än deras tidigare upplevelser. Respondenterna drog liknelser mellan 

hur ”schlagern” har utvecklats. För var år som går så kommer ”schlagern” längre ifrån 

”schlagern” och hur mer attribut blir tillåtna inom musikbranschen. Att detta kan vara en 

anledning till att dancemusiken och Eurovision Song Contest bidraget har så många liknelser 

– att det säljer.   

Egna reflektioner 

Här följer en mer personlig beskrivning och observation av respondenterna gjord ur mitt 

personliga perspektiv, utan att redogöra för respondenternas uppfattningar. Beskrivningen 

visar min första upplevelse av respondenterna och hur deras personlighet förändrades efter 

analysen och intervjuerna. Det relevanta i att klargöra första upplevelsen och förändringen av 

respondenterna, är för att kunna uttyda liknelser och skillnaderna mellan respondenterna och 

för att förtydliga hur de upplever sig själva och hur de upplevs av mig. Den tydligaste 

anledningen till respondenternas förändring är på grund av mina upplevelser och förutfattade 

meningar om dem. Respondenternas värderingar och hur de uttrycker sina åsikter om musik 

förvånar och intresserar mig. 

Hugo Bergman  

Hugo Bergman upplevdes som en flörtig och filosofisk man som är mån om sitt utseende. 

Han visade med hela sin kropp vilket ord han sökte efter och använde väldigt mycket 

utfyllnadsord som: asså, liksom och ä. Om Hugo verkligen inte kunde hitta ett ord började han 

veva på handlederna, som om han manade orden att komma ur hans kropp. Annars använde 

han sig av liknelser och utvecklade historier för att förklara sina åsikter. Hugo talade mycket 

med många små berättelser innan han kom till essensen av historien, detta skulle kunna ha 

varit ett utlopp för nervositeten eller rastlösheten. I empirins analys och i de vardagliga 

mötena började Hugo visa fler egenskaper som jag tidigare inte hade upplevt. Han visade sig 
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känslosam, han uppskattade attribut och accessoarer och var tilltalad av låttexternas verkliga 

betydelser. När Hugo själv fick beskriva sig som musik, beskrev han sig själv som en techno 

låt. Eftersom hans upplevelse av sig själv kunde stundom uppträdda stressad och kaotiskt. 

”Mer åt techno hållet än en ballad” (H. Bergman, intervju, 14/4-08) ljöd hans egna ord.  

Rickard Lerch 

Rickard Lerch upplevdes som en intelligent man med glimten i ögat, som ger komplimanger 

till allt och alla. Under intervjun satt Rickard tillbakalutad i soffan och skojade. När han inte 

hittade orden så satt han oftast tyst och mumlade tills han hittade det ord som han sökte. Han 

var den enda av respondenterna som skojade med bandspelaren, detta skulle kunna ha varit ett 

utlopp för hans nervositet, men han var den som upplevdes mest avslappnad. Under intervjun 

använde sig Rickard av liknelser för att förklara sina upplevelser. I empirins analys och i de 

vardagliga mötena började Rickard visa fler egenskaper som jag tidigare inte hade upplevt. 

Han visade blyghet, allvarsamhet och känslosamhet. När Rickard fick beskriva sig själv som 

musik sa han så här; ”I think I would sound like Marilyn Manson. I like his music and like his 

appearance” (R. Lerch, intervju, 16/4-08), och när han hade tänkt lite till så kunde han även 

låta som något klassiskt stycke. Den låten som personifierade honom tidigare den dagen 

skulle ha varit Mad world (Jules), enligt honom själv.  

Caroline Hansson 

Caroline Hansson upplevdes som engagerad, energirik och väldigt dansintresserad. Under 

intervjun satt Caroline och masserade sina händer och studerade sina naglar när hon inte 

hittade orden. Hon himlade med ögonen om hon verkligen inte kunde förklara vad hon ville. I 

övrigt så ändrade hon ofta sittställning under hela intervjuns gång, det skulle kunna ha varit 

nervositeten som fick utlopp. I empirins analys och i de vardagliga mötena började Caroline 

visa fler egenskaper som jag tidigare inte hade upplevt. För Caroline betyder dansen verkligen 

mycket, hela hennes liv verkar cirkulera kring det. Allt hon talar om och hennes sätt att 

uttrycka sig relateras genom dansen. När Caroline fick beskriva sig som musik så skulle hon 

låta som en halvgalen låt, en som gick upp och ner i stämningen och pulsen, så den kunde 

stämma överrens med hennes humör. Hon beskrev den som lugn i början med blandade inslag 

av pulser och rytmer, helt uppbyggd på fraser, nästan som ett samtal. 
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Karin Malm  

Karin Malm upplevdes som en målmedveten, initiativrik kvinna som hade nära till skratt. 

Under intervjun var Karin den av respondenterna som verkade mest nervös, men kanske är det 

hennes sätt att vara. Hon skrattade mycket och använde många utfyllnads ord precis som 

Hugo Bergman. När Karin inte kunde förklara vad hon ville så drog hon liknelser till 

berättelser och åsikter om låtar. I empirins analys och i de vardagliga mötena började Karin 

visa fler egenskaper som jag tidigare inte hade upplevt. Hon var väldigt glad till sinnes och en 

optimist. Hennes användning av musiken var väldigt enkel, enligt henne själv så kan hon inte 

överleva utan musik. När Karin fick beskriva sig själv som musik så lät det så här: ”Idag 

skulle jag var … shit … jag är glad i dag, så att det skulle vara någon sådan där glad musik” 

(K. Malm, intervju, 20/4-08). Hon sa även att det var svårt att säga, men att massor av roliga 

ljud skulle passa för dagen. 

Personlig upplevelse    

Något som var väldigt intressant för mig när jag intervjuade respondenterna, var att den 

föreställningen som jag hade av personerna som individer förändrades mycket under arbetet. 

Jag upplever inte respondenterna som samma individer nu som de var före intervjun. Efter 

intervjun upplever jag att jag förstår respondenterna på ett annat sätt som jag inte gjorde 

tidigare. Det visar sig att musiken spelar större roll i respondenternas liv än vad de själva vill 

erkänna. En teori kan vara att musiken är en så stor självklarhet för respondenterna att de 

själva inte kan föreställa sig en vardag utan den. Samtliga respondenterna betonar hur de med 

hjälp av musiken uttrycker sina känslor och hur de använder musiken som hjälp med humör- 

och känslohantering. Alla de fyra respondenterna förvånade mig i frågan hur de vill vara som 

människor och hur de vill upplevas, men samtliga till det positiva. 

För min egen del var det intressant att jämföra mina tankar om musik, låttext och attribut, med 

de teoretiska studierna. Speciellt Ulf Lindbergs (2006) beskrivning om låttexten som en 

närhet och en berättarperson som menar, sjunger, talar om låttexten så att den är riktad till 

endast mig. Även i Peter Bastians (1988) beskrivning av musiken som ett faktum och 

upplevelse som kan beröra både sinne och kropp, kände jag igen mitt eget sätt att tänka om 

musik. För mitt personliga intresse var det intressant och lärorikt att studera teorierna, 

speciellt när jag kunde känna igen mig själv i dem.   
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka funktionen av musik, låttext och attribut ur 

fyra olika individers perspektiv och att undersöka respondenternas funktion och relation till 

musik, låttext och attribut inom dance musik. Samtliga av individerna har olika kopplingar till 

den akademiska världen. Studien undersöker också hur de manliga respektive kvinnliga 

respondenterna använder sig av musik. I den teoretiska utgångspunkten förtydligas musik, 

låttext och attribut som funktion, definition och i förhållande till personliga relationer av olika 

forskare och författare.  

De forskare och författare vars teorier som har tolkats i studien är: Peter Bastian, Jon – Roar 

Bjørkvold, Lars Lilliestam, Jan Ling, Ulf Lindberg, Even Ruud och Ove Sernhede. Forskarna 

och författarnas teorier används som underlag till respondenternas intervjusvar och 

uppförande under observationerna, för att tydligt kunna visa på likheter och skillnader mellan 

respondenterna.   

Undersökningen av de intervjuade akademikerna består av två kvinnor och två män. 

Respondenterna har olika kopplingar till fyra olika institutioner på Växjö universitet.  

Undersökningen visar att respondenterna väljer att lyssna till musik, låttexter och attribut som 

tilltalar dem. I följande text berörs alla svaren av upplevelser, relationer och paralleller till 

dance musik. Respondenterna väljer att lyssna på låtar som har tilltalande puls, melodi och 

kombinationen av helheten i låtarna. Respondenterna upplever att låttexten är viktig när de 

lyssnar aktivt till den, men att miljön och situationen påverkar hur de lyssnar till låttexten. 

Hälften av respondenterna förknippar attribut till musikvideor och artisters image. Inga av 

respondenterna anser att de använder sig av några attribut som speglar musikgenren som de 

lyssnar på. Respondenterna anser inte heller att de följer några attributkoder som uteställen 

utgör exempel på eller som de andra besökarna skapar. 

Inom undersökningen framkom genusrelaterade svar, exempelvis att de kvinnliga 

respondenterna betonade melodins betydelse i låten och texten, medan de manliga 

respondenterna betonade pulsens betydelse i låtar. Men även skillnader i hur respondenterna 

uppträdde under intervjun upplevdes genusrelaterat.  

Respondenternas funktion av musik är viktig vid val och umgänge, men respondenterna väljer 

hellre att umgås med andra, än att undvika en plats på grund av musiken. Relationen mellan 

respondenterna och dance musiken är att de väljer att lyssna på dance för att kunna vara i 
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sällskap med andra människor. Låttexten inom musik är i speciella situationer vikigt för 

respondenterna, men inom dance musiken så upplever respondenterna att låttexten inte har 

någon större mening. Men om det finns låttext i dance musiken, så är det viktigt för 

respondenterna att låttexten ska vara enkelt utformad. Den enkla utformningen så den leder 

till att respondenterna lätt kan komma ihåg låttexten och därmed sjunga med. Ingen av de 

intervjuade respondenterna vet hur en människa som vill klä sig enligt dance musikens 

attribut verkligen ser ut. Men om respondenterna vill använda attribut, så väljer de att följa 

klädvalet efter den geografiska befintligheten där de är, om de ska lyssna till dance musik. 

Därigenom har dance musiken och den utomstående kulturen en betydelse för respondenterna, 

trots deras förnekelse. 

Studien har öppnat upp många alternativa perspektiv och utgångspunkter för vidare forskning 

och här följer de ämnen som jag själv skulle vilja studera närmare om jag får möjligheten i 

framtiden: mer i detalj om akademikers musikvanor, om bakgrundsmusik vid högre studier 

ger bättre studieresultat, om musiken spelar en roll som uppmuntrare till studierna, om män 

och kvinnor lyssnar olika på musik och i så fall varför, hur musiken på uteställen signalerar 

accepterade beteende, hur människor läser av danskoder på uteställen och anpassar sin 

dansstil efter musiken, var och när människorna lär sig signalerna som musiken sänder ut och 

hur människor lär sig vad som är ett accepterat uppträdande på dansgolven.  
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BILAGA 1 
Intervjufrågorna till Examensarbetet. 

Namn:  

Kön:   

Ålder:  

Institution:  

Har studerat på Växjö universitet sen:  

Kort bakgrund:   

1. Vilken sorts musik brukar du lyssna på? – vilken musik föredrar du att lyssna på? 

2. Vad är avgörande i en situation när du väljer musik att lyssna på? 

3. Hur väljer du musik för en speciell situation? 

4. Hur skulle den musiken låta som bäst skulle beskriva dig som person? (Det behöver 

inte vara samma som du själv lyssnar på eller tycker om.) 

5. Vad är det som är viktigast i en bra låt enligt dig? Varför?  

6. Hur upplever du texten i en låt? Hur är den viktig/oviktig? Varför? 

7. Hur upplever du musiken i en låt? Hur är den nödvändig/onödig? Vad är musiken i 

låten? (Rytmen, pulsen, melodin, ackordspel. etc.) 

8. Hur upplever du attributen som uttrycks i låten? Artistens, producentens beslut om 

spec. genre utmärkning, tema. Fyller de ut låten på något sätt, vilket?  

9. Finns det någon speciell musikgenre där lyriken har större betydelse enligt dig? 

Varför? 

10. Finns det någon speciell musikgenre där musiken har större betydelse enligt dig? 

Varför?  

11. Finns det någon speciell musikgenre där attributen har större betydelse enligt dig? 

Varför?  

 
 

 


