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Abstract 
 

Målet i denna undersökning var att upptäcka och mäta om information kring okänd 

musik och artist kan ge upphov till en förändring i upplevelse av musiken.  

 

21 deltagare fick vid ett lyssningstillfälle höra en låt med starka musikaliska 

influenser från mitten av 1900-talet. Dessa fick via en enkät besvara frågor kring 

dem själva samt hur de upplevde musiken. Efter de besvarat alla frågorna 

presenterades låten och artisten som är betydligt yngre än vad den musikaliska stilen 

antyder. Artisten född 1989 och musiken släppt 2015. Med denna nyvunna kunskap 

fick de lyssna på låten en gång till. De gavs även möjlighet att ändra sina svar 

angående upplevelsen av musiken. 

 

De visade sig att efter den andra lyssningen valde hälften av deltagarna att ändra 

sitt svar på en eller flera frågor. Den vanligaste förändringen gjordes i hur stort 

intresset att höra mer av musiken och artisten var. Och bland de som ändrade sitt 

svar gjordes den genomsnittligt största förändringen i hur väl deltagaren relaterade 

till låten. Detta kommer visa sig stå i relation till dels förförståelse, dels egna 

intressen och preferenser. 

 

 
Nyckelord:  
Musikreception, kontext, musikupplevelse, upplevelseförändring, musiklyssning, 

enkät 
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Förord 
 

Jag skulle vilja börja denna rapport med att tacka eleverna på 

Wargentinskolan som har ställt upp som informanter i denna 

undersökning. 

 

Jag vill också tacka lärarna Olle Lindqvist och Roger Eriksson som 

tillät mig träffa deras elever under lektionstid. 

 

Och inte minst vill jag ge ett stort tack till Myriam Lundberg på 

Wargentinskolan som satte mig i kontakt med alla ovanstående. 

 

Tack! 
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1 Introduktion 
	  
I detta stycke kommer jag att berätta hur jag inspirerats till att göra denna undersökning och 

min motivering till att genomföra den. Jag tar upp syftet med arbetet, de frågeställningar det 

bygger på, samt vilka avgränsningar som gjorts för att fokusera det. 

 

1.1 Bakgrund 

Jag är en älskare av musik, både att lyssna på och att spela. I ”min” musik så skulle jag vilja 

kalla mig öppen och nyfiken men när jag tänker närmare på det så kan jag se vissa tendenser. 

Dessa har inte med genre att göra, som att jag helst slår på Country eller Rock i skivspelaren. 

Heller inte att jag tycker bättre om att spela Bluegrass eller Blues framför vissa andra genrer. 

Över genregränserna tenderar jag att imponeras och dras till de äldre artisterna och skivorna, 

eller de moderna som fört med sig mycket av det gamla och tydligt visar upp det i det nya. 

 

När jag första gången hörde artisten Leon Bridges och hans Sam Cooke eller Otis Redding lika 

RnB/Soul tänkte jag ”Det här är bra, riktigt bra!” det andra var ”Hur kan jag ha missat det här 

i alla år?”. Då visste jag inte att musiken jag hörde släpptes 2015, och artisten var född 1989. 

Det förändrade allt, jag blev tagen av hur mycket större mitt intresse för musiken nu var, för 

exakt samma musik. 

 

1.2 Motivering 

Jag vill genomföra denna studie för att se om det finns ett samband mellan vem du är som 

lyssnare och hur tillkommande information uttrycker sig i upplevelsen av musiken. På så sätt 

hoppas jag skapa viss förståelse för hur unga musiklyssnare idag upplever mötet med musiken 

som har ett ”äldre” stilideal än vad vi möjligtvis är vana vid från modern musik. 

Förhoppningsvis kan detta arbete hjälpa mig själv och andra som har ett intresse för att skapa 

musik och gärna influeras av våra tidigare föregångare inom området. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att upptäcka och mäta om tillkommande information kring musik och 

artist, som informanter tidigare inte hört, kan ge upphov till en förändring i hur dessa upplever 

musiken. 
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1.4 Frågeställning 

•   Visar det sig en förändring i lyssnarens upplevelse av musiken då ytterligare 

information rörande musiken och artisten delges lyssnaren, och hur uttrycker i så fall 

den förändringen sig? 

 

1.4.1 Delfrågor 

•   Hur uttrycker sig lyssnarens musikpreferenser i resultatet?  

•   Hur uttrycker sig lyssnarens ”lyssnare-kategori” i resultatet?  

•   Hur uttrycker sig lyssnarens egen relation till musik i resultatet? 

 

1.5 Avgränsningar/Fokus 

Fokus görs till musikaliskt stil och sound i och med att det källmaterial varpå studien genomförs 

är en produktion av Leon Bridges, som även inspirerat arbetet. Mer om musiken och artisten 

tas upp i stycket Källmaterial. 

Vidare gör en geografisk avgränsning till området Jämtland och åldrarna 17 till 19 år. 

Motivering till det senare är först genomförbarhet, men även stadigare resultat i smalare 

undersökningsområde. Det möjliggör även för undersökningen att använda informanter från 

klasser som går sista året på gymnasiet. Det anses även viktigt att informanterna inte har upplevt 

musikens influenser, alltså musik från 50- och 60-talet, som populärmusik och riskerar påverkas 

av detta. 

Dessa avgränsningar och fokusering anser jag lämnar mycket av studieområdet öppet och 

uppmuntrar för fortsatt forskning.  

2 Källmaterial 
 

För detta arbete har jag valt en låt med artisten Leon Bridges, född Todd Michael Bridges i 

New Orleans, LA den 13e juli 1989. Låten har titeln Pull Away och släpptes på Bridges 

debutalbum Coming Home den 23 juni 2015. Vid släppet av skivan var Bridges alltså 25 år 

gammal. 

Bridges anser 50- och 60-talet som den historiskt bästa tiden för RnB och ville anamma detta 

vid produktionen av sitt eget album (Bengel, 2015). Till sin hjälp hade han två bandmedlemmar 

från White Denim att producera skivan och inspelningsutrustning dessa samlat, så gammal 

utrustning som från 1948 (Cooper, 2015). Med ikoner som Little Richard i åtanke använde man 



Musikreception	  –	  Tillkommen	  	  
informations	  påverkan	  på	  upplevelsen	  
Johannes	  Söderlund	  21-‐12-‐2017	  
	  

	   10	  

även inspelningstekniker som live-tagningar och att ha bakgrundssångare i sångbåset 

tillsammans med Bridges (Essmaker, 2017). 

Men det går inte komma ifrån det faktum att musiken är skriven och inspelad i nutid, oavsett 

hur mycket det låter som dåtid, vilket för mig gör låten väldigt användbar till denna 

undersökning. 

 

Låtens tema faller under kategorin kärlek. Hur den är uppbyggd är väldigt simpelt och rent 

musikaliskt blir vi som lyssnare inte speciellt överraskade eller förvånad under låtens gång. 

Allt detta har varit i åtanke vid val av låten för att tillmötesgå så många informanter som möjligt. 

Om vi ser till Intention/Reception under stycket Tidigare forskning så kan vi med dessa kriterier 

minimera risken att några av informanterna skulle ”förstå” låten bättre än andra. 

 

3 Tidigare forskning 
 

I detta stycke sammanfattar jag tre texter som behandlar området musikreception. Något arbete 

som behandlar just tillkommande informations påverkan på musikupplevelsen har jag inte 

funnit. Förhoppningsvis något som ser annorlunda ut i framtiden. 

 

3.1 Intention/Reception - En fallstudie av en låtskrivare/musikers avsikter kontra tio 

lyssnares upplevelser. 

I denna studie jämfördes informanters uppfattning om handling och känslotema i en låt med de 

intentioner kompositören haft då musiken skapades. Vad detta visade var dels att en låts 

komplexitet i dess uppbyggnad har påverkan på hur lyssnaren kan ta till sig intentionen. Större 

komplexitet kräver större musikalisk kunskap från lyssnaren. Dels visade den att fundamentala 

känslor som sorg, hat och kärlek har större sannolikhet att nå fram till lyssnaren. 

I intervjuerna uppmärksammades att det finns en tendens till att låtens handling fokuseras kring 

texten, med hjälp av låtens stämning, och att känslotema uppfattas kring låtens stämning 

tillsammans med dess fysiska karaktär och helhetens uttryck (Stetter 2004). 
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3.2 Når texten fram? – En studie kring hur olika personer uppfattar texten i en låt de aldrig 

hört förut. 

Denna undersökning behandlar hur lyssnare uppfattar texten i en låt och till vilken utsträckning, 

samt vilken betydelse den har och om detta kan sättas i samband med kön och musikalisk 

bakgrund. 

Könsfrågan är inget som anses avgörande för denna rapport då jag aktivt valt att inte inkludera 

denna vinkling i min undersökning. 

Musikalisk bakgrund visade sig ge intressanta resultat då de som utövade musik lade till större 

grad märke till texten och kunde bättre minnas fraser eller ord, men reflekterade mindre över 

den jämfört med de som inte utövade musik. Anledningen tilldelas den kunskaper lyssnaren 

besitter, vilka förkunskaper eller förförståelse man har (Lindholm 2008). Något som även 

överensstämmer med nästa text. 

 

3.3 Vad är det jag hör? – Analys av musikinspelningar. ”Att lyssna på inspelad musik” 

Gunnar Ternhag menar att från det att vi först börjar höra så påbörjas utvecklingen av vårt 

lyssnande. Detta blir en kulturellt betingat utveckling som alltid fortgår. ”Lyssning är kort sagt 

en tolkningsaktivitet som ständigt låter oss upprätta relationer till vår omvärld” (Ternhag 2009, 

28). 

Musiklyssnandet följer samma kulturella bakgrund, från din första musikupplevelse till den 

musik du lyssnade på igår. Det ”musiköra” vi har är alltså väldigt individuellt och påverkas av 

våra tidigare upplevelser. Skulle vi fokusera vår uppmärksamhet, vårt ”musiköra”, är detta 

något som kan ge oss grunderna för adekvat lyssnande. Med detta menas en specialiserad 

lyssnarkompetens, även den kulturellt betingad, knuten till en viss genre eller till och med viss 

artist. Adekvat lyssnande tränar man upp med tiden och det leder till en kännedom om till 

exempel vad man lyssnar efter i viss genre, som instrumentering, effekter och ljudbehandling 

(Ternhag 2009). 
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4 Metod 

 

Den vetenskapliga metod denna undersökning bygger på är enkätundersökning. I detta stycke 

presenterar jag enkäten, min motivering till just denna metod och hur mitt möte med 

informanterna gick till. 

 

4.1 Enkäten 

Enkäten hade jag utformat i sin enklaste form bestående av 10 frågor. Denna något nätta modell 

motiverar jag med önskan att hålla informanternas intresse och fokus högt under tiden 

undersökningen pågick och inte störa detta med en övermäktig mängd frågor. 

Frågorna är dels grundat på mig själv och mitt möte med Leon Bridges (Detta togs upp mer 

detaljerat under rubriken Bakgrund) och vad med min egen situation jag anser kan ha påverkat 

min upplevelse, men framförallt för att besvara frågeställningen i undersökningen. 

Den första frågan är om ålder, detta för att i en sistaårsklass på gymnasiet finns ett visst 

åldersspann, yngsta och äldsta ålder för deltagare bör registreras. 

De följande 4 frågor bekantade sig med informantens musikpreferenser och relation till musik 

(Formuläret finns som bilaga till rapporten. Frågorna presenteras även under Resultat). 

Frågorna 6 till 9 gav informanten möjlighet att uttrycka upplevelsen av musiken. Dessa fyra 

frågor besvarades genom en gradering. Istället för siffror så fanns här en linje att sätta markering 

på. Idén till detta är lånat från en rapport jag sammanfattar i stycket Tidigare forskning. Tanken 

är att ge en mer kontinuerlig betygsskala att svara i. 

Linjen görs till en längd av 100 mm vilka alla, i sammanställningen, motsvarar en poäng. För 

sammanställningen används sen en enkel linjal. Med detta ges alltså en kontinuerlig 

graderingsmöjlighet som sammanställs till värden av 0 – 100 istället för några får siffror att 

välja mellan. 

Enkäten avslutas med frågan (fråga 10) om informanten hört låten eller artisten vid tidigare 

tillfälle. Detta för att kunna eliminera dessa enkäter ur undersökningen. 

 

4.2 Varför jag valde enkät 

Jag har valt att samla informationen med en enkät för att kunna träffa en större mängd 

informanter under begränsad tid, något som inte är möjligt till samma utsträckning vid 

intervjuer. Jag valde att bestämma tid och besöka informanterna för att få så stort deltagande 
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som möjligt och samtidigt vara i kontroll över hur undersökningen gick till. Det sätt jag 

utformat undersökningen på skulle riskeras att kontamineras om detta skett på distans då 

momenten har viss ordning och lyssningen måste begränsas. 

Att jag valt frågor med svarsalternativ och graderingssystem grundas på två saker som båda har 

med informationsbehandlingen att göra. 

Som Anderson och Schwencke skriver så genererar öppna frågor större mängd efterarbete av 

data (2013, 140). Detta skall sen sättas i samband med undersökningsområdets individuella 

natur. Musiklyssning innebär tolkning baserad på tidigare erfarenheter, och med fördel kan 

detta ses på som en kreativ aktivitet (Ternhag 2009, 28) (Bjurström el. al 2000, 97). Med 

alternativ och gradering behöver deltagaren inte utforma vida svar och jämförelse mellan svaren 

blir inte en tolkningsfråga påverkat av undersökningsledaren. 

 

4.3 Så gick undersökningen till 

När jag träffade klassen och efter jag presenterat mig själv och vad jag gjorde hos dom, tog jag 

tiden att tillsammans med informanterna gå igenom alla frågor på enkäten. Detta för att till så 

stor utsträckning som möjligt undvika missförstånd och möjliggöra så riktiga svar som möjligt. 

När alla hade uttryckt att det inte fanns några frågetecken kring enkäten påbörjades 

undersökningen. 

De första fem frågorna handlar om informanten och dennes musikvärld. Dessa frågor 

besvarades innan någon lyssning gjordes. Frågorna 6 till 10, som behandlade 

musikupplevelsen, fick besvaras under lyssning eller då låten spelat färdig. Då alla hade fått sin 

tid att besvara enkäten presenterade jag den lilla ”twist” undersökningen bygger på. Jag talade 

om för deltagarna vad låter heter, vilken skiva den är släppt på, vad artisten heter och hur 

gammal denne är, med fokus på hur gammal han var då skivan släpptes och vilket år detta var. 

Med denna nyvunna kunskap spelades låten ytterligare en gång för deltagarna med möjligheten 

att ändra sina svar på frågorna 6 till 9 så länge man markerade vilket det senare av svaren var.  

 

4.4 Utvärdering av resultatet 

För att utvärdera data från undersökningen kommer alla enkäter sammanställas till statistik. Att 

kunna sätta ett siffervärde på frågorna 6 – 9 kommer möjliggöra detta och statistiken kommer 

presenteras som diagram för enklare överskådning.  
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Informanterna kommer även kunna delas in i grupper efter huruvida de ändrat till svar eller ej, 

och sedan jämföras med varandra. Svarsalternativen i frågorna 2 – 5 låter mig finna 

gemensamma nämnare bland informanterna, om det finns några. 

 

5 Resultat 

	  
I det här stycket skall resultatet från mina två möten med informanter delges. Jag kommer att 

dela upp stycket så att resultat för undersökningens huvudfråga och delfrågor redovisas separat. 

Vad som även bör sägas är att det är skillnaden i upplevelsen som är av intresse, inte hur hög 

gradering informanterna gav. 

 

5.1 Förändring i lyssnarens upplevelse 

Två möten med informanter gjordes för att samla in data. En grupp om 8 och en grupp om 13 

resulterade i 21 ifyllda enkäter. Av dessa finns ett bortfall. Sista frågan i enkäten lyder ”Har du 

hört artisten eller låten tidigare”, personen som svarat ”JA” på denna valdes bort från 

undersökningen av uppenbara skäl. Kvarstod gjorde 20 informanter. Diagrammet nedan visar 

en snabb överblick av resultatet. 

 

  
 
50 % av informanterna uttryckte skillnad i sin upplevelse av musiken efter tillkommande 

information och lyssning 2.  

 

10

10

1

Informanter	  totalt

Oförändrad	  upplevelse Förändrad	  upplevelse Bortfall
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Frågorna 6 – 9 i enkäten gav informanterna möjlighet att på en linje (graderad 0 till 100) 

betygsätta sin upplevelse av musiken. Frågorna i enkäten där informanterna fick uttrycka sin 

upplevelse ser ut som följande: 

 Fråga 6: ”Hur väl känner du att du relaterar till låten?” 
 Fråga 7: ”Hur relevant känns denna låt för dig?” 
 Fråga 8: ”Helhetsintryck av låten som spelats för dig?” 
 Fråga 9: ”Känner du intresse av att höra mer av låten eller annan musik ifrån  
                 artisten?” 
Efter första lyssningen (Lyssning 1) fick informanterna information om musiken och ytterligare 

en lyssning (Lyssning 2) då de fick möjligheten att ändra sitt svar på någon av dessa frågor. 

 
Som kan ses i grafen ökade genomsnittspoängen på samtliga av frågorna. Från ett totalt 

genomsnittsomdöme på 173,1 till 195. Det bör även uppmärksammas att all förändring hos 

informanterna var positiv förändring, inget svar ändrades till en lägre gradering.  

Vi kan även se att den största totala förändringen skedde på fråga 9 som behandlade intresse 

för musiken och artisten. 
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Anledningen till att genomsnittet på fråga 9 förändrade mest kan vi här se beror på att det var 

den fråga flest informanter gjorde förändringar på. Av de 10 som valde att ändra sina svar 

ändrade 6 informanter sitt svar på denna fråga. 

Som vi ser i grafen får vi ett totalt antal förändringar av 16, det beror på att informanterna hade 

möjlighet att ändra alla 4 svar om så upplevdes. Flera valde att ändra mer än ett svar i enkäten. 

Av de 6 som på fråga 9 ändrade sitt svar så ändrade 4 av dessa sitt svar på endast denna fråga, 

en ändrade alla svar och en på både fråga 8 och 9. Två informanter ändrade sitt svar på fråga 6 

och 7, en ändrade sitt svar på endast fråga 6 och en ändrade sitt svar på endast fråga 7. 

 
Av de informanter som ändrade sitt svar gjordes den största upplevda förändringen på fråga 6 

av 4 stycken informanter, i snitt upplevde dessa en skillnad på 30,5. Jämfört med fråga 9 är 

detta alltså en större skillnad men av färre informanter. 
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5.2 Delfrågor 

För att lättare kunna tala om informanterna väljer jag här att dela upp dessa i två grupper, 

”Förändrade” och ”Oförändrade”. Tydligt anspelar detta på deras musikupplevelse. 

 

5.2.1 Musikpreferenser 

Två frågor i enkäten gav informanterna möjlighet att beskriva sin musiksmak. Där fick de ur 

en lista välja sina favoritgenres (max 4) och om det fanns något årtionde som ”extra” kunde 

beskriva deras musiksmak (även här max 4 alternativ). 

Svaren på vilka genres som föredrogs var spridna i båda grupperna, men favoriterna var i grupp 

”Oförändrad” Rock, Punk och Jazz. I ”Förändrad” var det Pop, Rock och Hiphop.  

 

 
Genrer som Punk och Hårdrock var bäst representerade hos de ”Oförändrade” medans Rnb och 

Pop favoriserades mer hos ”Förändrade”. 

I relation till källmaterialet var RnB bättre representerat bland ”Förändrade”, men vi kan se ett 

marginellt större intresse för Soul bland de ”Oförändrade”. 
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I gruppen ”Förändrade” hade 2000-talet och 2010-talet sammanlagt 10 poster från 8 

informanter. I gruppen ”Oförändrade” hade samma årtionden 5 poster från 4 informanter. 

Vad vi även kan urskilja mellan dessa grupper är att intresset för musik från 60-talet även det 

större i gruppen ”Förändrad”. Något lägre är dock intresset för 50-talet jämfört med gruppen 

”Oförändrad”. Sammanlagt kan vi se att intresse för musik äldre än 1970 faktiskt är lika stort i 

de båda grupperna. 

 

5.2.2 ”Lyssnarkategori” 

Från boken Musikliv av Lars Lilliestam lånade jag ett sätt att kategorisera informanterna efter 

kategorier av musiklyssnare baserat på hur man konsumerar musik. Av två alternativ fick 

informanterna kryssa i vilket som stämmer bäst in på deras egen musiklyssning. 

Ena kategorin är ”Genrespeciallisten” med svarsalternativ ”Söker kännedom inom en eller 

några smalare genrer. Samlar skivor och/eller gör egna spellistor”. 

Den andra är ”Mainstreamlyssnaren” med alternativet ”Skaffar min musik i hög grad från radio, 

samlingsskivor eller spellistor jag själv inte gjort (t.ex. Spotifys färdiga listor)” (Lilliestam 

2009, 161). 

 

Endast 2 av 20 informanter föll under kategorin ”Mainstreamlyssnare” och bådas svar förblev 

oförändrade efter tillkommen information och Lyssning 2. 

 

5.2.3 Relation till musik 

Informanternas alternativ att beskriva sin relation till musik fanns i enkäten via fyra alternativ, 

”Spelar instrument” (sång inräknat), ”Skriver musik”, ”Lyssnar på musik” eller ”Har ingen 
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relation”. Samtliga informanter har en relation till musik, tre skrev själva musik och en 

informant kryssade endast för ”Lyssnar på musik”. 

 

De 3 informanter som angav att de ”Skriver musik”, ändrade samtliga sina svar. En upplevde 

förändring i sin relation till låten samt hur relevant den upplevdes. En tyckte låten blev mer 

relevant och den sista upplevde större intresse för låten och/eller artisten. 

Den som endast lyssnade på musik upplevde även en förändring. Denne ändrade sitt svar 

angående intresse till större efter tillkommen information och Lyssning 2. 

6 Slutsats 
 

Det ska uppmärksammas att informanterna faktiskt hörde låten två gånger och att det kan ha 

viss påverkan på resultatet. Det är svårt att visa om detta är sant eller inte, men vad jag anser så 

är två lyssningar minimum för vad denna typ av individuella undersökning kräver. 

 

Undersökningens resultat visar tydligt att vid lyssning två går det att mäta en förändring i 

upplevelsen av musiken då lyssnaren har presenterats information denne saknade vid första 

lyssning. Hälften av informanterna, som jag vill kalla en stor del, uttryckte en förändring i hur 

dessa upplevde musiken. 

Det visar sig även att all förändring var positiv och att den största förändringen skedde i hur väl 

lyssnaren relaterar till musiken och vilket intresse lyssnaren har i att höra mer av låten eller 

annan musik från artisten. Resultatet antyder även att förändringen står i relation till lyssnarens 

musikaliska preferenser. 

 

Vad för ”lyssnarkategori” man tillhör anser jag inte bör analyseras närmare i detta arbete då det 

helt enkelt är väldigt tunt med data kring denna fråga. Däremot kan vi se trender i vilka 

genrepreferenser man har och hur relationen till musik ser ut. De som gjorde förändring i sina 

svar var även den grupp där 60-tal var bäst representerat, men framförallt modern musik (2000- 

och 2010-tal) föredrogs bäst, de hade även ett bättre representerat intresse för RnB. 

Alla informanter hade en relation till musik, vissa ändrade sina svar, vissa inte. Men alla de som 

själva skrev musik upplevde förändring. Vad i upplevelsen som förändrades för dessa var olika, 

men samtliga positiv. 
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Alla informanter kan vi anta ha viss musikalisk förförståelse (Thurén 2014), de uppgav ju 

samtliga ha en relation till musik. Att de flesta av dessa skulle vid första lyssning anta 

källmaterialet som en gammal låt skulle i och med detta inte heller vara så otroligt. Musikalisk 

stil är nämligen ”så som den låter” och är varken geografiskt- eller tidsbestämt. I och med detta 

kan den alltså adopteras (Lilliestam 2009). 

De som skriver musik har sin typ av förståelse (Ternhag 2009) och som i arbetet Når texten 

fram? under Tidigare forskning kan vi tala om att dessa har ett låtskrivareperspektiv, som deras 

musikutövarperspektiv, när dessa lyssnar. Det är i detta fall möjligt att dessa på annat sätt 

imponeras av skapandet som Leon Bridges gjort, eller kanske inser de bredare möjligheterna 

en låtskrivare idag har. 

De musikaliska preferenser man har vet vi även de leder till förförståelse (Ternhag 2009). På 

dessa bygger lyssnaren sig en uppfattning av musiken, men den förståelsen de tror sig ha 

förändrar vi. Men vad arbetet visar är att om den ”nya” sanning stämmer med dina preferenser 

eller intressen så kan en förändring upplevas, trots att musiken förblir densamma. Gör den inte 

det lämnas man helt enkelt inte lika påverkad av informationen. 

 

7 Diskussion 
 

Under arbetet med denna undersökning har givetvis flertalet vägskäl stötts på. Jag skulle gissa 

att samtliga vägskäl kan resultera i intressant diskussion. Här nedan kommer jag ta upp de jag 

anser vara viktigast. 

 

De personer som ingick i testgruppen gick alla ett individuellt val som heter ”ensemble”, alltså 

att musicera i grupp. Det är med denna fakta inte svårt att argumentera för en brist på 

intressespridning inom gruppen. Dock vill jag försvara klasserna då individuella val i skolan är 

obligatoriskt och det är elever som kommer från väldigt många utbildningsområden och 

musikalisk bakgrund som samlats i lektionssalarna. 

Det fanns givetvis en önskan från min sida i uppstarten av detta projekt att träffa fler 

informanter. Jag var även intresserad i att vidga åldersspannet samt musikrelationen bland 

informanterna. Detta har tyvärr inte möjliggjorts. Vad man dock har är möjligheten att kalla 

testgruppen är mycket fokuserad. 
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Som tidigare uppmanats har musikreception en individuella karaktär, likaså den förförståelse 

som ligger till grunden vår lyssning. Vidare finns även en annan aspekt av mötet med musik, 

det är lyssningssituationen. Kanske koncentrationen hade kunnat vara bättre, kanske 

upplevelsen annorlunda, om informanterna själva hade fått välja var och hur man lyssnade på 

källmaterialet. Men jag ville samtidigt kunna vara i kontroll över situationen. Att träffa 

informanterna i deras lektionssal, ämnad för musik, tror jag inte upplevdes allt för ovan då de 

lyssnat och spelat musik där många gånger tidigare. Men givetvis skall man komma ihåg att 

var/hur/när man lyssnar på musik kan har inverkan på lyssningen (Lilliestam 2009, 89, 91 - 95) 

(Ternhag 2009, 29 – 30). 

 

Undersökningen gjordes med två olika klasser under två olika dagar, något som givetvis väcker 

misstankar om den andra gruppen kan ha kontaminerats. Huruvida detta har skett eller ej går 

inte vara hundraprocentigt säker på. Vad jag vet är att jag förklarade situationen för grupp 1 

som gav deras ord på att inte diskutera undersökningen. Grupp två fick frågan om de hade hört 

från andra elever om undersökningen, de svarade nej.  

Jag kallar inte grupp 2 för kontaminerad av två anledningar. För det första kommer alla elever 

från olika klasser på en skola med väldigt många elever, de har väldigt begränsad kontakt. För 

det andra, om jag antar att informanterna inte är ärliga i sitt svar angående detta, påverkas 

naturen av en enkätundersökning avsevärt. 

 

Till denna undersökning skulle det givetvis ha varit mycket intressant att få ta del av 

informanternas tankar och hur de motiverar sin ändrade, eller oförändrade, uppfattning. Detta 

hade förslagsvis kunnat göra med en efterföljande intervju, alternativt att sköta hela 

undersökningen i denna form. För mig kunde tiden för intervju-metod helt enkelt inte 

motiveras, jag ville som sagt ha möjligheten att träffa flera informanter vid samma tillfälle. Att 

ha en uppföljande intervju i skolklasserna hade heller inte varit möjligt då lektionstider helt 

enkelt inte är tillräckligt långa. Vad detta dock kan ses som är en uppmuntran till fortsatt 

forskning. 

 

7.1 Etik 

Hur denna undersökning genomförts anser jag inte bryter några etiska regler. Att det skulle 

finnas någon som anser detta vara ett känsligt eller stötande ämne anser jag väldigt otroligt. 
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Samtliga informanter har behållit total anonymitet, även till kön. Jag har efter insamling av 

enkäter inte haft någon som helst möjlighet att identifiera enskilda informanters enkäter utan 

endast gett dessa numrering för mitt eget arbete i sammanställningen. 

 

Den enda del i undersökningens framfart som kan vara värt att nämna under denna rubrik är att 

kontakten med informanterna inte skett i direkt dialog med dessa. Om någon skulle ha känt sig 

pressad att delta med anledning att deras lärare frågat eller att jag hälsat på under lektion 

märktes inte av. Inte någon informant uttryckte obehag över situationen, snarast en upprymdhet 

att delta i något okänt och annorlunda. 

 

Om vi tänker till samhällelig påverkan så tror jag inte att själva undersökningen i sig kommer 

påverka det faktum att det idag finns ett intresse i ”vintage”, något som går argumentera sträcker 

sig vidare än bara musik. Oberoende av denna typ av undersökning kan vi möjligtvis kalla detta 

intresse för trend, och populärkultur i sin ständiga rörelse kommer med stor sannolikhet ej 

påverkas märkbart av detta arbete. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

•   Undersökning i andra eller fler genrer. 

•   Undersökning som involverar informanter med större bredd i intresse eller engagemang 

för musik. 

•   Undersökning på annan geografisk plats och/eller åldersgrupp 

•   Intervjubaserad undersökning för motiv av upplevelseförändring 
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9 Bilagor 
 
Enkät 

1. Ålder:                             (X dec 2017) 
 
2. Vilka genre skulle du säga faller under din musiksmak? 
(Lyssnar du inte på musik behöver du såklart inte välja någon genre) Ringa in ditt/dina svar: 
Pop Rock Soul Blues Punk Ska Jazz 
Klassiskt Elektroniskt Hårdrock Country Dansband Schlager Folkmusik 
Reggae Hiphop RnB Gospel 
 
3. Finns det årtal som skulle kunna beskriva din musiksmak? I så fall vilket/vilka? 
(    ) 40-talet               (    ) 50-talet               (    ) 60-talet               (    ) 70-talet  
(    ) 80-talet               (    ) 90-talet               (    ) 2000-talet           (    ) 2010-talet 
 
4. Vad beskriver dig bäst? 
(   ) Skaffar min musik i hög grad från radio, samlingsskivor eller  
 spellistor jag själv inte gjort (tex Spotifys färdiga listor). 

(   )  Söker kännedom inom en eller några smalare genrer.  
 Samlar skivor och/eller gör egna spellistor. 

 
5. Vad är din relation till musik? 
(    ) Spelar instrument   (    ) Skriver musik   (    ) Lyssnar på musik   (    ) Har ingen relation 
 
6. Hur väl känner du att du relaterar till låten? 
Sätt ett kryss på linjen: 
Inte alls|------------------------------------------------------------------------------|Väldigt mycket 
 
7. Hur relevant känns denna låt för dig? 
Sätt ett kryss på linjen: 
Inte alls|------------------------------------------------------------------------------|Väldigt mycket 
 
8. Helhetsintryck av låten som spelats för dig  
Sätt ett kryss på linjen: 
Inget för mig|------------------------------------------------------------------------------|Väldigt bra 
 
9. Känner du intresse av att höra mer av låten eller annan musik ifrån artisten? 
Sätt ett kryss på linjen: 
Inte alls|------------------------------------------------------------------------------|Väldigt mycket 
 
10. Har du hört denna låt eller artist tidigare? 
Ja (    )  Nej (    ) 


