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Abstract 

 

Title: What is it that influences young people's music listening? -a study investigating how 

students at the upper secondary school are using the technology of today when listening to 

music 

Author: Sebastian Norrby 

 

The interest in my study is based on current technology and digitization of music, which 

means that parts of the available music is very approachable. The purpose of the survey is to 

investigate secondary school students' music habits, analyze and then discuss the topic of 

today's technology and if this can guide their listening to music. A survey in which informants 

rated answer questions for three days has been the method used to produce the result. The 

results show that young people are listening and using a lot of music. Not only for pure 

listening but also as a tool to achieve certain things, such as concentration help or just to fill a 

void. The result also shows that mobile phones and Spotify are the two big common 

denominators in today's use of music. Music is everywhere and used by all people and today 

perhaps more than ever, considering all the technology available. Therefore, it is important to 

carry out different types of research, which explores how music and technology can affect 

human beings. 

 

Keywords: music habits, music consumption, young people, high school students, music 

tools, music services, the importance of music, technology. 



Sammanfattning 

 

Titel: Vad är det som påverkar ungdomars musiklyssnande? -en studie om hur 

högstadieelever använder dagens teknik för sitt musiklyssnande 

 

Författare: Sebastian Norrby 

 

Intresset för min studie grundas i dagens teknik och digitalisering av musik, vilket innebär att 

delar av musikutbudet är väldigt lättillgänglig. Syftet med undersökningen är att få ta del av 

högstadieelevers musikvanor, analysera och sedan diskutera kring ämnet om dagens teknik 

kan styra deras lyssnande på musik. En enkätundersökning där informanterna fått besvara 

frågor under tre dagars tid har varit den metod som använts för att få fram resultatet. 

Resultatet visar att ungdomarna lyssnar och använder väldigt mycket musik. Inte bara för ren 

lyssning utan också som ett verktyg för att åstadkomma vissa andra saker, som till exempel 

koncentrationshjälp eller bara för att fylla ut ett tomrum. Resultatet visar också att 

mobiltelefoner och Spotify är de två stora gemensamma nämnarna i dagens användning av 

musik. Musik finns överallt och används av alla människor och idag kanske mer än någonsin, 

med tanke på all den teknik som finns tillgänglig. Därför är det viktigt med olika typer av 

forskning, där man undersöker hur musik och teknik kan påverka människan. 

 

Sökord: Musikvanor, musikkonsumtion, ungdomar, högstadieelever, musikverktyg, 

musiktjänster, musikens betydelse, teknik. 
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1. Inledning 
 

Som musiker och människa har jag förstått hur stor betydelse musiken har i världen. 

Man möts av musiken vart man är och vad man än gör. Till exempel när man är i en 

affär, på radion när man kör bil, när man ser på TV och via enkla och snabba medel på 

din mobiltelefon. Hur viktig är egentligen musiken och hur skulle människan fungera 

om musiken inte fanns så lätt tillhands? Musiken är en stor del i människans liv och 

med dagens framfart av teknik och levnadssätt förändras musiken och sättet att lyssna. 

Genom att göra en undersökning av ungdomar på högstadiet så hoppas jag kunna 

komma närmare ett svar till teknikens genomslagskraft hos ungdomar i dagens 

samhälle.  

 

1.1 Min bakgrund 

Jag är en musiker som har studerat vid Malmö musikhögskolas instrumental och 

klasslärarutbildning. Jag har nu studerat i 4 år och ska avsluta min studieperiod med 

detta examensarbete. Musiken har alltid funnits nära sen barnsben och med föräldrar 

som båda två är musiker och pedagoger så har jag alltid fått ta del av den. Med båda två 

som musiker och pedagoger så har även vikten av musiken presenterats för mig på olika 

sätt. Till exempel fått sånger sjungna för mig som barn, alltid haft instrument nära till 

hands och varit på många livekonserter där mamma eller pappa har spelat. Allt har 

tillsammans skapade ett stort intresse för mig i ungdomsåren som sen tillslut blivit ett 

verktyg i mitt kommande yrkesliv. Jag började spela trummor när jag var 7 år som elev i 

Norrtälje kommuns musikskola. Min far som var min musiklärare under låg och 

mellanstadiet startade en popgrupp där jag spelade. Slutprojektet efter flera år av 

spelande tog oss till Globen där vi fick spela en låt på en konsert. En erfarenhet som har 

hjälpt mig mycket i livet. Grunden av mitt musicerande och hjälpen från föräldrarna 

gjorde sen att jag började i musikklass på högstadiet, där skolan och musikskolans 

musikundervisning tog mig från övning hemma till blåsorkester, storband, rockgrupper, 

slagverksensemble och mängder av konserter. Redan under högstadiet levde jag för 

musiken och såg det som en otroligt viktig del i mitt liv. Jag fick sedan möjligheten att 

fortsätta att bredda mina musikaliska erfarenheter via gymnasiet Södra Latin och 

yrkesmusikerprogramet i tre år. När gymnasiet tog slut fick jag privilegiet att komma 
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med i Arméns trumkår. Att få representera Sverige med musiken! I 10 månader upptogs 

mitt liv av att glädja människor genom musiken, med show och underhållning. Därefter 

påbörjade jag mina förberedelser till högskolan genom Framnäs folkhögskola och 

slagverkslinjen som sedan övergick till musikhögskolan i Malmö och Rocklinjen. Så 

efter en uppväxt med musik förstår jag verkligen vad musiken, och även förnyelse av 

teknik, kan göra för människan. 

 

1.2 Ungdomarnas musikvanor 
 

Ungdomarnas musikvanor kan anses som ett mindre viktigt ämne att diskutera, men 

genomslagskraften i dagens musik är så pass stor att det känns relevant att få ökad 

kunskap om hur dagens musik påverkar ungdomar. Flera forskare som till exempel Lars 

Lilliestam har tidigare undersökt ämnet, men tekniken och människorna ändras och 

därmed är forskningen kring området aldrig helt uppdaterad. Den här studien fokuserar 

på ungdomar som studerar på högstadiet. Ungdomarnas musikvanor i den åldern är 

väldigt spännande att undersöka, eftersom det händer väldigt mycket med individen och 

det sociala beteendet. Den här studien kan förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse 

kring ungdomarnas musikvanor och användande av dagens teknik gällande 

musikanvändning. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en bild av ungdomars musikkonsumtion, samt om 

dagens teknik och tillgänglighet till musik påverkar musikkonsumtionen. Studiens 

huvudfrågeställning är:  

 

 Påverkar dagens teknik och tillgänglighet ungdomarnas musikkonsumtion? 

 

Förutom huvudfrågan formulerades också en underfråga med fokus på digitala 

musiktjänster: 

 

 Har dagens digitala musiktjänster en påverkan på hur, när och varför 

ungdomar lyssnar på musik? 
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1.4 Uppsatsens disposition 

I nästföljande kapitel presenteras litteratur och tidigare forskning som har bedömts 

anknyta till ämnet för denna studie. Därefter diskuteras den metod som använts i 

studien, följt av kapitlet där studiens resultat presenteras. I sista kapitlet diskuteras 

studiens resultat och jämförs med den litteratur som omnämnts.  
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2 Litteratur  

 

I detta kapitel redovisas litteratur som har anknytning till ämnet för denna studie. 

Delavsnitten handlar om  

 Tjänster för musiklyssnaren 

 Musikverktyg 

 Att hitta ny musik 

 Musik utanför tjänster och verktyg 

 Musik kostar pengar  

 Musiksmaker, hur omgivningen skapar musiksmaker 

 Musikens betydelse  

 Musik i skolan.  

 

2.1 Tjänster för musiklyssnaren 

Det finns självklart många olika sätt att konsumera sin musik på. Men de moderna 

musikverktygen har ändrats väldigt radikalt genom åren. Med musiktjänster menas den 

enhet man använder för att spela upp sin musik. Till exempel mobiltelefoner, datorer, 

surfplattor och radio. Ottosson (2010) skriver  

 

Att lyssna på musik kan vara ett sätt att skapa kontroll över sin tillvaro och sin miljö. Idag går 

det att i mp3-spelare etc. lyssna på sin personligt utvalda musik var man än befinner sig, t ex 

tunnelbanan eller i joggingspåret (s. 16). 

 

Det är idag väldigt viktigt att kunna ha musiken med sig överallt och den nya tekniken 

med ett musikverktyg som till exempel en mobiltelefon tillsammans med en musiktjänst 

för att enkelt kunna lyssna så fort man behagar. Uddholm (2010) skriver att jämfört med 

tidigare generationer är vår tid helt genomsyrad av musik. Musiken betyder inte längre 

ett avbrott i vardagen. Snarare uppfattas ofta tystnaden som ett avbrott i mångas vardag! 

Hanna Fahl (2014,a) skriver i DN om ”Ännu en dag, ännu en ny musiktjänst, ännu en 

rekommendationsalgoritm”. Hon menar att ett av de vanligaste sättet att försöka bli den 

mest attraktiva musiktjänsten är helhetslösningen. D.v.s. Att man med bara en tjänst 

skall kunna styra allt som det innebär med musiklyssning.  



5 

 

 

2.2 Musikverktyg 

Lilliestam (2009) menar att många unga människor talar om sina iPods som sina bästa 

vänner eller kompisar och att tekniken har gett nya förutsättningar. DN (2014,b) skriver 

att under första halvan av 2014 har konsumtionen av streamad musik ökat med 50,1 

procent i USA, jämfört med samma period förra året. Spotify grundades i Sverige men 

har tagit sin fot över hela världen. Genom Spotifys lansering i USA år 2011 har en 

tydlig nedgång av CD-skivförsäljningen visats. Hela 20 % av försäljningen har gått ner, 

och 14 % av den digitala försäljningen lika så (ibid). 

 

2.3 Att hitta ny musik 

I och med dagens framfart av musiktjänster så som Spotify och Youtube borde det vara 

lätt att hitta ny musik, eller ny musik för en själv. Faxberg (2014) frågar sig i sin blogg 

hur en person ska göra för att inte fastna i totalt samma låtar när utbudet trots allt är 

ganska koncentrerat runt relativ kommersiell musik. Pazooki och Tauber (2011) 

påpekar att det idag är mycket enklare att hitta ny musik med dagens teknik. Om man 

bara tittar tillbaka fem-sju år så var MP3 en stor del av det sättet man lyssnade på. Med 

hjälp av Spotify kan man med hjälp av ett artistnamn eller ett låtnamn få tag på i princip 

all musik från de stora skivbolagen, men vid användning av MP3 så tillkommer det ett 

problem, att man måste ladda ner låten först. Nerladdning av låtar kan ske på många 

sätt, till exempel att man köper låtar via en tjänst som Itunes eller Spotify och sedan 

laddar ner låten till datorn. Ett annat sätt är att man laddar ner olagligt från internetsidor 

som då blir enklare och kostnadsfritt. Man kanske till och med inte hittar den musik 

man är ute efter. CD-skivan, kassettbandet, radion och Lp:n har också sina nackdelar 

och ger den väldigt lättillgängliga internettjänsten musikstreaming ett helt nytt värde. 

Allt på en plats och super-enkelt att använda. Radion är fortfarande ett hett ämne i och 

med dagens användning av internet. Dennis & DeFleur (2009) skriver att radion har 

utvecklat en ny era med bättre kvalitet på ljudet över internet och valet att också kunna 

lyssna på radiokanalernas material i efterhand och genom 

mobiltelefonen/surfplatta/dator som verktyg.  
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2.4 Musik utanför tjänster och verktyg 

Förutom all musik man kan hitta på internet, i MP3-filer eller på CD-hyllorna så kan 

man också avnjuta musik live. Pazooki och Tauber (2011) visar i sin studie att 

ungdomar fortfarande ser livemusik som ett komplement till streamingtjänsterna och att 

de inget har emot att betala för en konsert eller att gå på en festival. Birgersdotter (2013) 

skriver att musiken ofta är en del av vår identitet och livsstil. Att vi bär den med oss 

som en klocka eller ett halsband. Man kan tydligt se på en människa vilken typ av 

musik personen lyssnar på genom kläder och signaler som skickas ut. Och att 

livekonserter då kan skapa en lust till att utnyttja musik på fler sätt än bara digitalt via 

telefonen.   

 

2.5 Musik kostar pengar  

Att musik kan kosta pengar att använda vet alla om men genom digitaliseringen av 

musiken så har betalningsmetoderna ändrats radikalt. På bara 10 år har användningen av 

musik ändrats från den analoga världen av kassettband, LP-skivor och radio till den 

digitala världen av Spotify, Youtube, mp3-låtar via datorn/mp3spelare och 

internetradio. Tjänster som till exempel Spotify eller Grooveshark har gratisversioner 

men ger då ett limiterat användningsområde och som oftast innehåller reklam. Dagens 

tjänster ger också ett alternativ att betala för olika extratjänster där mobilanvändning 

eller bättre kvalitet på musiken är några exempel för konsumenten. Och 60 % av de 

medverkande i en studie av Zweiniger (2012) skulle kunna tänka sig att betala för det. 

Stim (2014) beskriver på sin webbplats att det inte bara är privatpersonerna som skall 

betala för musiken man lyssnar på genom att köpa ett konto på olika musiktjänster, utan 

all offentlig musik måste redovisas och betalas för. Detta gäller även de företag som 

använder till exempel Spotify, Grooveshark, Itunes eller liknande som spelas upp på 

offentlig plats. Upphovsmänniskorna för musiken som skall spelas måste få sin del nu 

när musiken är så lättillgänglig i och med digitaliseringen av musiken. Genom Stim 

hjälper man musikmakarna med en liten summa pengar för den mängd musik man 

lyssnar på. Eftersom Stim inte är ett vinstdrivande företag går pengarna oavkortat till 

medlemmarna. Ted Hjort (2011) skriver i sin studie att musiktjänsterna med strömmad 

musik är det som har tagit över och kommer att stanna. Men så länge det finns val av 

gratis musik så kommer också mentaliteten vara att man gärna inte betalar för sin musik 

och då tar den enklaste utvägen.  
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2.6 Musiksmaker, hur omgivningen skapar 

musiksmaker 

Enligt Lilliestam (2009) är det vanligt att ungdomar karakteriserar människor efter deras 

musiksmak. Där musiken ofta hänger ihop med den personlighet man har eller vill ha. 

Det finns ett samband mellan musiken vi tycker om och hur vi som individ försöker att 

vara.  Lindqvist Gatti (2010) skriver i sin studie om ungdomarnas välbefinnande att 

ungdomarnas val av musik påverkas av vars och ens personlighet och det sociala 

sammanhang man lever i, det vill säga vänner, skolan, familj etc. Det händer att 

personen i fråga väljer sin musikstil på grund av att det förväntas av henne/honom på 

grund av gruppåverkan. 

 

2.7 Musikens betydelse 

Att musik skapar känslor är inte en nyhet och i en artikel ur DN (2014,c) så koras den 

låt som ger hopp för den nedstämde. Kan musik verkligen göra att en person vaknar upp 

ur sin dvala och vänder denne till att bli positiv och glad? Enligt 1000 personer som 

medverkade i en studie gjord av BBC så var svaret ja. Hela 87 % av deltagarna tror att 

musik har en positiv effekt på personer som är sjuka eller känner sig nedstämda. 

Lilliestam (2009) tar upp detta ”att lyssna på musik” i sin bok om musikliv. Han skriver 

om vikten av musik för dagens ungdomar. Att enligt medieforskarna Leni Filipsson och 

Hans Nordberg uppskattas det att 15-24 åringar lyssnar på musik 5-6 timmar om dagen i 

genomsnitt. Och inte bara för att lyssna utan att musiken verkligen har en betydelse för 

omgivningen. Att ha musik när man städar, när man diskar, duschar, äter mat, sover. Ja 

möjligheterna är oändliga. I en studie av Tarrant, North och Hargreaves (2000) deltog 

245 ungdomar och de kom fram till att musiken verkligen har en viktig del i hur man 

kan visa och kontrollera sina känslor samt också bota tristess. Ur en rapport av 

skolinspektionen (2011) inleds diskussionsdelen så här: ”Vi har sett den stora betydelse 

och glädje musikämnet sprider sig på skolorna samtidigt som vi sett att 

musikundervisningen behöver förbättras på många skolor. Eleverna tycker om ämnet 

trots att det inte alltid får den musikundervisning som de har rätt till, vilket säger en hel 

del”. I en artikel av Samuel Greén (2013) hävdas vidare att musiken verkligen måste tas 

mer på allvar i skolan. Musiken har en väldigt stor betydelse på både ont och gott för 
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individen då musiklyssnande och beteende speglar mycket av det som finns i samhället. 

Detta ställer ett stort ansvar på att skolan ger elevernas den bästa tänkbara musikaliska 

informationen att tillgå. 

 

2.8 Musik i skolan 

Musik i skolan är obligatorisk för grundskolelever. Skolverket (2014) skriver i 

läroplanen i musik att ”musiken finns i alla kulturer och berör människor såväl 

kroppsligt som tanke- och känslomässigt”. Musiken är ett ämne som kan betyda olika 

för varje enskild individ med tanke på den stora mängd saker som ingår i ämnet, till 

exempel instrumentkännedom, genrebredd musikteori och musikhistoria. Den är också 

en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens 

identitetsutveckling. Om man innehar kunskapen om ämnet musik så har man en större 

chans att kunna delta i samhällets kulturliv. Enligt Skolverket (2011) ska eleverna i 

klass nio ”… urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer 

och kulturer samt ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper”. Skolverket 

(2011) skriver också i kursplanen om musik att eleven ska kunna föra enkla och till viss 

del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den 

har och historiskt har haft för individer och samhällen. Skolinspektionen (2011) skriver 

i sin granskning om musik i grundskolan att skolor har svårt att integrera IT till 

musikundervisningen. Att det verkar märkbart svårt för skolorna att hitta goda former 

för hur man ska inför och använda IT tillsammans med musik. Det är inte bara 

planering som är den felande faktorn utan själva tekniken så som datorer med rätt 

programvara och även kunskapen hos pedagogen i hur man använder den typen av 

lärosätt.  
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3 Metod 

 

Studien har utförts genom två enkäter där högstadieelever vid fyra olika skolor i 

Norrtälje kommun utfrågas om sina musikvanor under tre dagar. Bryman (2011) skriver 

att en förhållandevis stor del av den kvantitativa forskningen emellertid inte inrymmer 

någon specificering av en hypotes, utan teorin fungerar som en inte alltför strikt 

formulerad intresseinriktning utifrån vilken forskaren samlar in data. Enkäterna 

presenterades tillsammans med musikläraren på respektive skola. Nedan följer en 

beskrivning av de delar jag bearbetat för att kunna skapa mina enkäter. 

 

3.1 Forskning med enkät som metod 

För att kunna svara på mina forskningsfrågor krävdes det att jag fick en inblick i 

högstadieelevernas musikvanor d.v.s. att få ta del av deras tankar kring ämnet och hur 

musiken påverkar deras liv. För att få svaren på de frågor som ligger som grund för min 

studie använde jag mig av enkäter som metod. Att använda den metoden ger vissa 

fördelar vid en studie av den här typen. Ejlertsson (2005) påpekar att anonyma enkäter 

har en positiv effekt när det gäller känsliga frågor så som sexualitet, alkohol, 

droganvändning och inkomst. Samma tanke finns tydligt i musikanvändning där en viss 

genre eller artist anses vara pinsam att lyssna på. Eftersom hela forskningen är anonym 

så fungerar enkäterna bra för detta ändamål. Ytterligare en faktor är att man inte 

behöver oroa sig för den så kallade intervjuareffekten. Det är väl dokumenterat att 

respondenten kan påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor (ibid). 

Motivet till att använda enkäter är att nå ett stort antal medverkande som under tre dagar 

kan analysera sina musikvanor, vilket jag tror skulle vara svårt och väldigt tidskrävande 

vid en kvalitativ intervjumetod. De medverkande i studien uppmanas att reflektera över 

sina musikvanor, och detta görs med hjälp av en enkät i två delar. För att göra det 

enklare för de medverkande så är enkäten uppdelad på två sidor där alla svar skrivs in i 

respektive rutor för att göra det så enkelt som möjligt för den medverkande. Första sidan 

innehåller fem frågor som skall besvaras under tre dagar. Svaren på de fem frågorna i 

första enkäten är slutna och betyder att den medverkande inte kan skriva personliga 

reflektioner som svar. De fem frågorna ses längre ner på den här sidan. Den andra sidan 

innehåller basinformation om kön och ålder samt om den medverkande spelar ett 
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instrument eller inte. Anledningen till att jag har tagit med basinformation om ålder, kön 

och om den medverkande spelar ett instrument, är för att man med hjälp av den 

informationen kan få en större överblick över ungdomarnas musikvanor. Det finns 

många faktorer som bidrar till hur och varför ungdomar lyssnar på musik, och frågorna 

hjälper till att få ett mer fylligt resultat. På sida nummer två finns dessutom fyra öppna 

frågor som ger den medverkande en chans att ge uttryck för sina musikvanor med egna 

ord. Jag har valt att dela upp enkäten på så sätt för att enklare skilja på 3-

dagarsanalysens slutna frågor och de öppna frågorna på sida två. 

 

Nedan presenteras de frågor som enkäterna innehöll 

 

Del 1 ger svar på följande frågor 

 

 Vilka verktyg använder jag för att lyssna på musik? 

 Vilken tjänst använder jag för att lyssna på musik? 

 I vilket sammanhang har jag lyssnat på musik? 

 Har jag hittat någon ny musik, iså fall vart? 

 Uppskattad lyssningstid 

 

Del 2 ger svar på följande frågor 

 

 Kön 

 Ålder 

 Spelar du något instrument?  

 Har du varit på en livekonsert? Vilken genre av musik var det och vem var du 

där med? 

 Betalar du själv för musiken du lyssnar på? T.ex. köper cd-skivor eller har ett 

eget konto på Spotify 

 Har du och dina vänner samma musiksmak? Hur visar ni varandra ny musik som 

ni upptäcker 

 Är musik viktigt för dig? I så fall varför? Berätta kortfattat 

 

Enkätens båda sidor finns att läsa som bifogat dokument 
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3.2 Etiska överväganden 

Bryman (2011) skriver om att grundläggande etiska frågor rör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i forskningen. 

Ejlertsson (2005) påpekar att från och med 1.1.2004 att finns det en etiklag i Sverige, 

vilken reglerar etiska frågeställningar i anslutning till forskning som berör människor. 

Innan alla respondenter vid varje skola fick sin enkät presenterades uppgiften noggrant 

där tyngd vid anonymitet lades fram. Varken deras namn, klass eller skolornas namn är 

med i något resultat i den här undersökningen. Detta innebär att det är omöjligt att veta 

vilken respondent som har skrivit vilket svar. Enligt konfidentialitetskravet (Ejlertsson, 

2005) så ska deltagarna ges största möjliga konfidentialitet, vilket betyder att man som 

individ inte ska kunna bli identifierad av andra utanför studien. Därmed har alla enkäter 

och transkriberingar enbart används av uppsatsförfattaren personligen i form av A4-

papper, Word-dokument och Excel-formulär. Ejlertsson tar också upp något som kallas 

nyttjandekravet vilket innebär att de insamlade uppgifterna i forskningen inte får 

användas för andra ändamål än vad enkäten avser. Så därmed finns inga av enkäterna 

eller dokument relaterade till studien uppladdade på internet eller någon annanstans än 

på författarens privata dator. Undersökningen är baserad kring minderåriga 

medverkande och en skriftligt medgivande från målsman krävs från varje enskild 

person. Tyvärr är det något som inte gjordes på grund av brist av vetskap kring detta.   

 

3.3 Val av deltagare till enkäter 

Mina första tankar kring människors musikvanor som var ämnet för studien var att det 

skulle kunna var lämpligt att ställa frågor till yngre barn, men jag kom ganska snabbt 

fram till att högstadieelever och musik har mycket gemensamt. Jag anser att det är i den 

åldern man börjar använda sig av musik på ett annat sätt än tidigare. Ny musik 

presenteras vid användande av musikverktyg och tjänster och musiksmaker ändras och 

detta både privat och i skolmiljö. Eftersom min studie skulle kretsa kring 

högstadieelevernas musikvanor kontaktade jag musiklärarna vid fyra skolor i Norrtälje 

kommun. Mina val blev två kommunala skolor och två friskolor. Anledningen till att jag 

valde de skolorna är att jag kommer från Norrtälje kommun och skolorna var 

lättillgängliga för min studie. Jag har också en närmare koppling till skolorna då jag 
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känner pedagogerna på de utvalda skolorna. Något som också var med i planeringen var 

att en av skolorna har en musikklass, vilket kunde ge svar på om ungdomar som spelar 

musik själva har andra musikvanor än de ungdomar som inte spelar ett instrument eller 

har musik som ett stort intresse. I varje skola finns det tre klasser med 18-30 elever i 

varje klass. Alla elever fick chansen att vara med.  

 

3.4 Bortfall 

Bryman (2011) påpekar att ett av de stora problemen med enkäter är att det vanligtvis 

medför ett stort bortfall. Eftersom risken för bortfall vid en enkätmetod är så pass stor så 

vidtog jag vissa åtgärder för att om möjligt höja den procentuella chansen att få ett lägre 

bortfall. Bryman (2011) skriver ”[…] förklara syftet med undersökningen, varför den är 

viktig och hur respondenterna har valts ut”. Alla medverkande fick en tydlig 

introduktion och information om varför de hade blivit utvalda och vad syftet med 

undersökningen var. För att ytterligare öka chansen för mindre bortfall gjordes enkätens 

design lockande med färgutskrift samt enkla och tydliga svar.  Den sista åtgärden var att 

en eller flera gånger kontakta skolans respektive musiklärare, antingen via telefon/mail 

eller besök på skolan, för att påminna de medverkande om att färdigställa enkäten innan 

deadline. Ejlertsson (2005) skiljer mellan externt och internt bortfall. Det externa 

bortfallet betyder att en person i urvalet vägrar eller inte har möjlighet att vara med. Och 

internt bortfall sker när en eller flera medverkande av någon anledning inte har svarat på 

någon eller flera enkätfrågor. I och med det höga antalet av medverkande i studien så 

minskar problemet med både internt och externt bortfall. Cirka 300 enkäter delades ut 

över totalt 12 klasser mellan årskurs sju till nio. Ett bortfall på 66 % dokumenterades 

när alla enkäter samlades in. Totalt 100 stycken enkäter blev besvarade. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras de data som är relevanta för studien och direkt kopplade till 

enkätsvaren från de medverkande. Alla data har sammanfattats under olika kategorier 

för att underlätta för läsaren. Inledningsvis förklaras resultatet från den första enkäten 

där själva tredagarsreflektionen är i fokus. Därefter presenteras sidan två av enkäten där 

kön, ålder, om den medverkande spelar ett instrument eller inte samt de fyra öppna 

frågor där respondenten har chans att uttrycka sig personligt. 

 

Eftersom de medverkande i enkäten kunde skriva fler än ett alternativ i sin studie så är 

diagrammen som presenteras i detta kapitel inte uppdelade i relativa procentuella termer 

utan i absoluta tal.  

 

4.1 Första enkäten – Analys  

I detta avsnitt presenteras deltagarnas svar på de fem flervalsfrågor som de fick fundera 

på under tre dagar. Själva enkäten kan ses som bilaga nr. 3. 

 

4.1.1 Musikverktyg som används  

Den första frågan som ställdes handlade om vilka verktyg som deltagarna använder sig 

av då de lyssnar på musik. Musikverktyg som används kan vara till exempel en 

mobiltelefon, dator eller liknande. Av 100 respondenter så sade sig 90 % använda sig av 

mobiltelefonen vid lyssnande av musik. Datorn användes av 60 %, 25 % radio och 12 % 

använde surfplatta som verktyg. Radio kan betyda att respondenten använt en bilradio, 

internetradio eller vanlig hemma-radio. Av 37 killar sade sig merparten använda sig av 

mobiltelefon och dator, men bara 19 % använde radio och 11 % använde surfplatta. Av 

63 tjejer var det nästan alla av de medverkande som använde en mobiltelefon, 50 

% använde dator, 25 % radio och 13 % tjejer som använde en surfplatta. Av detta 

resultat att döma tycks mobiltelefonen och datorn vara det stora gemensamma 

musikverktyget hos killarna och tjejerna. Men man ser också att radion fortfarande 

används idag. 
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Figur 1. Musikverktyg – både tjejer och killar 

 

4.1.2 Musiktjänster som används  

Fråga nummer två i den första enkäten handlar om hur många som använder en specifik 

musiktjänst när man lyssnar på musik. Med musiktjänst menas i dagens läge till 

exempel Spotify eller Itunes, medan det för 10-20 år sedan troligtvis har varit en CD-

skiva eller ett kassettband som förstahandsval. 88 % av de medverkande sa att de 

använde musiktjänsten Spotify, medan 46 % sade sig använda internetkanalen Youtube. 

Den tredje största tjänsten är Itube och användes endast av en tiondel av respondenterna. 

De andra tjänsterna som är värda att nämna är radio som användes av 14 medverkande 

och CD-skivan som användes av 4 medverkande. Resterande resultat framgår av 

diagrammet nedan. Spotify och Youtube tycks vara de två tjänster som i dagens tid 

används mest av ungdomar mellan åldrarna 12-16 år.  

 

 

Figur 2. Musiktjänster – både tjejer och killar 
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4.1.3 Sammanhang vid musiklyssnande 

Deltagarna tillfrågades också på vilken plats de lyssnat på sin musik. Hemmet sades 

vara den plats där man lyssnade mest på musik. Mer än 50 % av deltagarna svarade att 

de använder någon typ av musiktjänst hemma. 43 % i skolan, 31 % på bussen medan en 

25 % svarade att de lyssnade på musik i bilen. 25 % svarade att det lyssnade på musik i 

samband med någon typ av fysisk träning. 22 % av sade sig lyssna på väg till eller från 

skolan. Och nästan 20 % av deltagarna svarade att de lyssnade på musik i samband med 

att de studerande. Deltagarnas svar framgår av diagrammet nedan. Detta svar ger en 

inblick i var musiken används av deltagarna. Även fast deltagarna lyssnar mest hemma 

så kan man se att skolan ligger på plats nummer två. Det betyder att musiken i viss mån 

kan vara väldigt viktig för högstadieelever även under skoltid  

 

 

Figur 3. Sammanhang vid musiklyssnande – både tjejer och killar 

 

 

4.1.4 Med hjälp av vad har du hittat ny musik? 

I denna fråga fick informanterna beskriva hur de hittar ny musik. 30 % av de 

medverkande svarade att de använde sig av Spotify samt sina vänner när de hittar eller 

letar efter ny musik. 22 % genom topplistor av olika slag, och 13 % av deltagarna via 

internetkanalen Youtube. Det var ungefär 10 % som använde sig av radio och sin familj 

för att hitta ny musik. Deltagarnas svar på denna fråga framgår av diagrammet nedan. 

  

Idag är musiken så pass utbredd och lättillgänglig. Man behöver inte leta musik genom 

radio, CD-skivor eller tv-kanaler. Istället har Spotify och andra topplistor tagit över i 

hur man idag letar efter ny musik. Och det kan ha stor inverkan i högstadieelevers 

musikbredd och musiklyssnande. 
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Figur 4. Hjälpmedel - både tjejer och killar 

 

 

4.1.5 Hur många minuter totalt över 3 dagar den 

medverkande lyssnat på musik 

Respondenternas svar visar hur många minuter de säger sig ha lyssnat på musik under 

tre dagars tid. En stor del av de medverkande svarade att de under dessa dagar hade 

lyssnat på musik mer än 510 minuter (8.5 timmar) totalt. En tiondel av deltagarna 

lyssnade mellan 180-210 minuter. Man ser tydligt att en majoritet lyssnar på musik 

under en stor del av dagen. Svaren framgår av diagrammet nedan.  

 

 

Figur 5. Lyssningstid – både tjejer och killar 

 

32

5

35

13

2

8

1 1 1

22

2 1

0
5

10
15
20
25
30
35
40

1

7

3 3 3 3

8
6

2

6
3 2 1

4
1 2 3

34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0
-3

0

3
0

-6
0

6
0

-9
0

9
0

-1
2

0

1
2

0
-1

5
0

1
5

0
-1

8
0

1
8

0
-2

1
0

2
1

0
-2

4
0

2
4

0
-2

7
0

2
7

0
-3

0
0

3
0

0
-3

3
0

3
3

0
-3

6
0

3
6

0
-3

9
0

3
9

0
-4

2
0

4
2

0
-4

5
0

4
5

0
-4

8
0

4
8

0
-5

1
0

5
1

0
-



17 

 

4.2 Andra enkäten – Personliga 

reflektioner  

I den andra enkäten fick deltagarna lämna uppgift om sitt kön, ålder samt om de spelar 

något instrument eller inte. Enkäten visas i bilaga 4. 

 

4.2.1 Könsfördelning, ålder och andel som spelar 

instrument 

För att få ett djupare resultat fick de medverkande fylla i dessa tre uppgifter. Av enkät 

nr 2 framgår det att nästan större delen av respondenterna är tjejer. Åldern varierade 

stort, där nästan hälften av respondenterna var 13 år gamla och bara 1 % var 16 år. 

Instrumentuppdelningen var jämn med 55 % som sade sig inte spela något instrument 

och resterande 45 % som svarade att de spelar någon typ av instrument. Dessa uppgifter 

kan bidra till en större förståelse av hur ungdomars musikvanor ser ut i dagens samhälle. 

 

 

Figur 6. Könsfördelning  Figur 7. Andel som spelar ett instrument 
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Figur 8. Åldersfördelning 

 

4.2.2 Personliga reflektioner 

Utöver frågorna om kön, ålder och instrument så fick respondenterna svara på fyra 

öppna enkätfrågor där de tilläts uttrycka sig med egen text och egna tankar.  

Av alla respondenter så var 37 % killar och 63 % tjejer. Åldersfördelningen hos killarna 

hade sin tyngdpunkt i åldrarna 13 och 15. Och åldersuppdelningen hos tjejerna ser ut på 

samma sätt med majoritet vid 13 och 15 års ålder. Andelen som spelar eller inte spelar 

ett instrument vid båda könen är ganska lika men det är färre tjejer som inte spelar ett 

instrument. För tydlighetens skull visas resultatet för killar och tjejer var för sig. 

Fördelningen mellan könen kan vara av intresse för att analysera skillnaderna dem 

emellan. Att också kunna undersöka om det finns ett samband mellan att spela 

instrument och musiklyssnande kan också vara av intresse. 

 

   

Figur 9. Ålder – killar  Figur 10. Ålder – tjejer 
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 Figur 11.  Andel som spelar instrument - killar Figur 12.  Andel som spelar instrument – tjejer 

 

4.2.3 Har du varit på livekonsert någon gång i ditt liv? 

I detta avsnitt presenteras deltagarnas svar på om de besökt en livekonsert någon gång i 

sitt liv samt hur många av dem som var killar och tjejer. Dessutom tillfrågades 

deltagarna om vilken genre musiken i fråga tillhörde samt vem som de var där 

tillsammans med, men på grund av brist av data så har dessa svar bedömts att inte vara 

tillräckliga för att ge ett tydligt svar. Det finns ett fåtal svar kring vilken genre som 

respondenterna säger sig lyssna på. 15 % av de medverkande sade sig ha lyssnat på 

popmusik, 9 % sade sig lyssna på housemusik och sist ett fåtal som svarade jazz, rock 

och reggae. En av respondenterna skriver att den gärna skulle vilja gå på en livekonsert i 

Globen eller motsvarande men inte har gjort det ännu. Den enda konserten som den 

medverkande har varit på är på sommarkrysset på Gröna Lund och Allsång på skansen. 

Av alla respondenter som var med i undersökningen så var det en stor majoritet som 

varit på en eller flera livekonserter. Svaren från killarna ser ut så här: Av alla killar som 

medverkande var det två tredjedelar som hade varit på en livekonsert och majoriteten 

spelar någon typ av ett instrument. Av tjejerna så har merparten liksom killarna besökt 

en livekonsert. Och nästan alla som besökt en livekonsert spelar ett instrument. Bara en 

av dem som spelar ett instrument har inte varit på en livekonsert. Om man också 

analyserar resultatet med hjälp av åldern som faktor så får man fram det här resultatet. 

(Se sid. 7 för åldersuppdelningen). Hälften av killarna som var 12 år hade varit på en 

konsert. Resterande killar har i majoritet varit på en konsert. Tjejernas svar genomsyras 

likaså av en majoritet av personer som har varit på en livekonsert. De här svaren kan 

hjälpa till med analysen om vissa faktorer hör ihop eller inte. Här kan man se om vissa 

delar i högstadieelevernas musikvanor hör ihop med musikanvändning och kunskap om 
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musik. Svaren som visats i det här kapitlet blev viktiga för att kunna hitta svar till 

frågeställningen i min studie. 

 

   

Figur 13. Livekonsert – killar                                     Figur 14. Livekonsert – tjejer 

 

4.2.4 Betalar du själv för din musik? 

I detta avsnitt presenteras deltagarnas svar för hur många av dem som betalar för den 

musik som de lyssnar på. De flesta svar tyder på att respondenterna inte betalar för sin 

musik själva och en respondent skriver i sin enkät: ”Jag har en gratis applikation på 

telefonen som jag lyssnar musik på. Och så har jag Spotify på datorn, och det är ju 

gratis”. I dagens läge betyder det i första hand att köpa ett konto via musikdistributören 

Spotify. Men också genom att köpa CD-skivor, enskilda låtar eller hela album via 

Itunes, Spotify eller liknande musikaffärer på internet. Kassettband och LP-skivor finns 

inte med i materialet då ingen respondent angav detta i sina svar. Av alla killar i studien 

så svarade 90 % att andra personer betalar för den musik som de lyssnar på, eller 

använder någon typ av gratistjänst. Det är ungefär 50 % av killarna som spelar ett 

instrument. Och samma instrumentuppdelning gäller de som själva betalar för sin 

musik. Tjejerna i studien ger ett likvärdigt resultat som killarna där nästan alla 

medverkande inte betalar för den musik som de lyssnar på. Samma gäller 

instrumentuppdelningen där ungefär 50 % av tjejerna spelar något typ av instrument. 

Om man också analyserar resultatet med hjälp av åldern som faktor så får man fram det 

här resultatet. (Se sid. 7 för åldersuppdelningen). Åldersfördelningen hos dem som inte 

betalar för sin musik är jämn över alla åldersgrupper för både tjejerna och killarna i 

studien. Men av alla åldersgrupper så var det tjejerna i åldern 13 år som hade högst antal 

med sex stycken som betalade för musiken. I dagens läge har internet tagit över och 

man kan snabbt se att majoriteten inte betalar för sin egen musik. Vad har det för 
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inverkan på hur deltagarna lyssnar på sin musik? Hur deras syn på musiken ser ut och 

går man miste om något?  

 

   

Figur 15. Betalning – killar                  Figur 16. Betalning – tjejer 

 

4.2.5 Har du och dina vänner samma musiksmak? 

Här nedan följer resultatet av frågan om respondenterna har samma musiksmak som 

deras vänner eller inte. En av respondenterna skriver i sin enkät att den har samma 

musiksmak som några av sina vänner men de flesta har en annan musiksmak. Om 

respondenten hör en ny låt, visar denne låten för sina vänner och säger artist och 

låtnamn så de andra kan ta del av den. Enligt de medverkandes svar så hade hälften 

samma musiksmak som sina vänner. Resterande respondenter svarade att de inte hade 

samma musiksmak eller att de inte visste. Av killarnas resultat framgick det att ungefär 

hälften hade samma musiksmak som sina vänner. Instrumentuppdelningen av alla killar 

vare sig man har samma musiksmak eller inte visar att ungefär hälften spelar ett 

instrument. Tjejernas resultat visar att hälften av de medverkande har samma 

musiksmak som sina vänner och endast en sjättedel inte vet. Av de kvinnliga 

respondenter i studien så spelade häften av de som har samma musiksmak som sina 

vänner ett instrument, men de som inte har samma musiksmak visar att fler 

medverkande inte spelar ett instrument. Om man också analyserar resultatet med hjälp 

av åldern som faktor så får man fram det här resultatet. (Se sid. 7 för 

åldersuppdelningen). Killarnas åldersuppdelning i huruvida man har samma musiksmak 

som sina vänner eller inte visar en jämn bild över åldersgrupperna 12-16 år. Tjejernas 

resultat i åldersuppdelningen av samma musiksmak eller inte visar liksom killarnas 

resultat att det är en jämn kurva mellan åldrarna 12-16 år. Frågan togs med så man kan 

se en överblick om deltagarna har gemensam musiksmak eller inte eftersom det är en 
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stor del i huruvida digitaliseringen av musik kan vara positiv eller negativ för 

musikutvecklingen hos högstadieelever. Svaren på enkäterna visar att majoriteten av de 

medverkande har samma musiksmak som sina vänner.  

 

   
Figur 17. Samma musiksmak – killar %                        Figur 18. Samma musiksmak – tjejer % 

 

4.2.6 Är musik viktigt för dig?   

Sista frågan i enkät nummer två beskriver hur pass viktig musik är i respondenternas liv. 

Svaren från respondenterna är övervägande positiva, där musiken är en stor del i deras 

liv. Som ett exempel skriver en respondent så här: 

 

Musik är viktigt för mig. Jag lyssnar på musik flera timmar varje dag. I 

skolan hjälper det mig att koncentrera mig. Jag lyssnar alltid på musik när 

jag går hem från skolan. Det gör det lite roligare att gå. Samma sak när jag 

tränar. När jag lyssnar på musik blir jag ofta mer kreativ och kommer på 

en massa idéer. Musik kan få mig att bli på bättre humör.  

 

Med musik menas att man kan lyssna på musik genom de verktyg som presenterats i 

resultatet, se figur 1. Man kan också utöva musik genom att spela ett instrument eller ha 

musiken som ett verktyg till träning. Till exempel dansträning. Av alla respondenter så 

var det endast ett fåtal som inte tyckte musiken var en stor och viktig del i deras liv. Av 

alla manliga respondenter svarade endast fyra stycken att musiken inte hade en jättestor 

roll eller betydelse i deras liv. Av alla resterande killar så spelar alla förutom ett par 

stycken ett instrument. Av tjejernas enkäter visar det samma resultat där nästan alla 

tycker att musiken har en stor betydelse i deras liv. Endast fyra stycken av alla 

medverkande tjejer tyckte mindre om musikens betydelse. Om man tittar på 
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instrumentuppdelningen så spelade 100 % av dem som ansåg att musiken hade stor 

betydelse i sitt liv ett instrument, men det var också 100 % som inte spelade instrument 

av de fyra som inte tyckte musiken hade en stark betydelse i livet. Om man också 

analyserar resultatet med hjälp av åldern som faktor så får man fram det här resultatet. 

(Se sid. 7 för åldersuppdelningen). När man ser resultatet av killarnas åldersuppdelning 

kring ämnet om musiken har stor betydelse för ens liv eller inte så var det endast fyra 

killar i åldersgruppen 13 år som angav att den inte hade så stor betydelse. Resterande 

åldersgrupper höll tillsammans med om att den är väldigt viktig. Resultatet av tjejerna i 

studien visar att det var åldrarna 12, 13 och 16 som hade enstaka respondenter som inte 

kunde koppla musiken som ett viktigt ämne i sitt liv, medan resten verkligen känner att 

den betyder mycket. Svaren visar att musiken tycks vara utomordentligt viktig för de 

som medverkade i studien.  

 

   

Figur 19. Är musik viktigt – killar           Figur 20. Är musik viktigt – tjejer 

 

 

4.3 Sammanfattning av resultatkapitlet 

I resultatet visar de medverkande klart och tydligt på flera aspekter som är viktiga samt 

av intresse för studiens forskningsfrågor. Allt tyder på att informanterna lyssnar väldigt 

mycket på musik. Detta hör också ihop med resultatet om musikens betydelse. Endast 

ett fåtal höll inte med om att musiken betyder mycket för personen i fråga. Dagens 

teknik med musikverktyg och musiktjänsternas exponering är också en viktig punkt. 

Mobiltelefonen tillsammans med Spotify tycks vara det dominerande verktyget och 

tjänsten för informanternas musiklyssnande.  
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5 Diskussion 

 

I detta kapitel diskuteras resultatet genom att anknyta till tidigare forskning och 

vetenskaplig litteratur. Diskussionen innehåller samma teman som finns i 

resultatkapitlet för att underlätta läsningen.  

 

5.1 Dagens musikverktyg och betydelse för användaren 

Tekniken går framåt på alla plan och att lyssna på musik kräver inte mycket i dagsläget, 

musiken finns överallt och kan nyttjas av alla. I undersökningen framgår det att hela 90 

% av alla respondenter, kille som tjej, använder sig av en mobiltelefon när de lyssnar på 

musik. Inte långt efter kommer datorn med 60 % och det tredje musikverktyget är 

radion med 25 % användning. Ottosson (2010) menar att musiken idag inte bara är för 

glädjen av att lyssna på musik utan att den kan vara ett sätt att skapa kontroll över sin 

tillvaro och miljö samt att det är väldigt viktigt att ha med sig musiken vart man än går. 

Allt tyder på att telefonen är dagens musikverktyg nummer ett att använda sig av när 

man lyssnar på musik tack vare lättillgängligheten. Du kan använda den var du vill och 

till vilka ändamål du behagar. Att datorn kommer på andra plats med 60 % är inte 

konstigt det heller, eftersom utbredningen av bärbara datorer i dag är så stor. Datorn 

finns överallt och på samma sätt som mobiltelefonen kan den bäras med och användas 

på fler ställen än i hemmet. I och med att dagens teknik är mobil så har möjligheterna att 

lyssna på musik förändrats, från att bara lyssna hemma till att lyssna var man än 

befinner sig. Uddholm (2010) skriver att musiken inte betyder ett avbrott i vardagen 

utan att tystnaden istället ses som ett avbrott i mångas vardag. När man använder 

streamingtjänsten Spotify dränks man av musik i alla dess former. Man behöver inte ens 

söka på en låt eller artist för att kunna börja lyssna på musik. Som Uddholm beskriver 

så kan dagens teknik av mobiltelefoner och musiktjänster skapa en bild att musik är 

något att fylla ut tomrummet med. Med tomrummet menar jag stunder under dagen där 

inget speciellt händer. Till exempel när man åker buss, pluggar eller liknande situationer 

som man kan fylla ut med musik. Nu behöver man inte längre ta fram CD-skivan ur 

hyllan och sätta in den i sin stereoanläggning eller leta efter en radiokanal. Nu finns allt 

i handen och bara ett knapptryck bort. Resultatet av studien tyder på att ungdomarna 

lyssnar väldigt mycket på musik och de mer lättillgängliga musikverktygen som 
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mobiltelefon och dator används markant mer än de äldre musikverktygen CD-spelare 

och radio.   

 

5.2 Musiktjänsternas framtid är här 

Musiktjänsternas revolution är här, i och med digitaliseringen av musik har den blivit 

lättare att komma åt. Man behöver inte gå till affären för att köpa en CD-skiva, man 

behöver inte köpa biljetter till livekonserter för att lyssna på ett nytt album som ska 

komma ut. Musiktjänsterna bara ökar i antal och valmöjligheterna är stora. På samma 

sätt som de stora företagen Facebook och Google, blir musiktjänsterna integrerade på ett 

omärkligt sätt i allt man gör.  

 

Resultatet visar tydligt att musiktjänsten Spotify är den största och mest använda 

tjänsten med hela 88 % av alla medverkande som användare, medan Youtube är 

nummer två med 46 %. Även radio i någon form, till exempel bilradio och radio över 

internet används av flertalet respondenter, något som man kanske trodde var mer eller 

mindre utdött hos dagens ungdomar. Lilliestam (2009) förklarar i sin bok Musikliv att 

unga människor talar om sina musikverktyg, i det här fallet iPod, som sina vänner eller 

kompisar och att tekniken har gett dem nya förutsättningar. iPods har föråldrats och 

försvunnit från marknaden, men tekniken finns fortfarande i mobiltelefonen 

tillsammans med streamingtjänsten Spotify. Resultatet i studien visar att 

streamingtjänsterna har tagit över och ändrat på hur man lyssnar på musik. DN (2014) 

skriver i en artikel att konsumtionen av streamad musik genom till exempel Spotify har 

ökat med över 50 % i USA under året. Och sedan lanseringen av Spotify har 

försäljningen av CD skivor och köp av digital musik minskat drastiskt. I punkt 5.1 tog 

jag upp att hela 90 % av respondenterna använder sig av en mobiltelefon och även om 

enkäterna inte har en fråga med just det här ämnet så verkar det som om användningen 

av mobiltelefon och Spotify hör ihop. Man kan självklart använda Spotify genom datorn 

och surfplattan, men mobiltelefonen tycks vara det mest ideala musikverktyget som ger 

personen möjlighet att lyssna var man än är, om man har tillgång till mobildata eller 

Wi-Fi. Min studie visar att många av respondenterna lyssnar på musik utanför hemmet 

så som i skolan, på bussen, träning eller bara som tillbehör för att förgylla tystnaden. 

Det betyder att mobiltelefonen tillsammans med Spotify utgör en viktig del i 

ungdomarnas vardag. Dennis och DeFleur (2009) skriver att radion har utvecklat en ny 
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era med bättre kvalitet på ljudet över internet samt valet att också kunna lyssna på 

radiokanalernas material i efterhand i en så kallad Podcast genom 

mobiltelefonen/surfplatta/dator som verktyg. Radion har än idag ett stort utbud av 

material i olika genrer som lockar människor till att använda den tjänsten. Eftersom 

radion kan utvecklas med ny teknik med hjälp av internet, ökad ljudkvalitet samt 

Podcasts så tror jag att ungdomar än idag fortfarande vill använda radion.  

 

 

5.3 Hur hittar man ny musik idag 

All typ av musik finns att få tag på idag, men hur gör man? För 10 år sedan var det CD-

hyllor, Mp3-låtar och radio som var de vanligaste tillvägagångssätten för att hitta ny 

musik. Men idag är det bara radion som fortfarande används. Istället är det topplistor 

via musikstreamingtjänster som Spotify och Youtube som troligtvis utgör en stor del av 

de sätt vi använder för att hitta ny musik. 

 

Denna studie har visat att en tredjedel av alla medverkande använder sig av två sätt för 

att hitta ny musik, Spotify och sina vänner. Pazooki och Tauber (2011) påpekar att det 

idag är mycket enklare att hitta musik genom dagens teknik. Det betyder att en tredjedel 

av informanterna antingen går in och använder musiktjänsten Spotify där de letar sig 

fram till ny musik eller att man till exempel i skolan diskuterar med sina vänner för att 

komma fram till ny musik som man inte känner till. Faxberg (2014) skriver att man ska 

fråga sig själv hur man ska göra för att inte fastna i samma typ av musik när utbudet 

trots allt är ganska koncentrerat runt kommersiell musik. Det första som händer när man 

kommer in på Spotify eller Youtube är att man får presenterat det senaste och mest 

använda inom tjänsten. Sannolikheten är då ganska stor att man som användare blir 

lockad till att lyssna på musik man kanske inte hade tänkt lyssna på från början. 

Eftersom studien visar att en tredjedel använder sig av Spotify när de hittar ny musik så 

är chansen rätt stor att man hamnar i ett centrum av låtar som är populära just idag. 

Tanken slår en då att, om den tredjedelen av informanterna som använde Spotify säger 

sig bli påverkade av topplistorna så kanske de får en bristande kunskap gällande 

resterande musik som finns att tillgå.  
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5.4 Är livemusik ett komplement till inspelad musik via 

musikverktyg hos ungdomar? 

Livemusik har alltid varit en stor underhållningsfaktor för människan men hur ser den ut 

hos ungdomar på högstadiet? Enligt studien så framgår det att två tredjedelar av alla 

informanter någon gång har varit på en livekonsert och också majoriteten av dem spelar 

någon typ av ett instrument. Pazooki och Tauber (2011) visar i sin studie att ungdomar 

fortfarande ser livemusik som ett komplement till streamingtjänsterna och har inget 

emot att betala för en konsert eller att gå på en festival. Resultatet av denna studie 

bekräftar det som Pazooki och Tauber tar upp. Det tycks vara väldigt många i åldrarna 

12-16 år som vill gå på livekonserter av något slag. På denna studies fråga om hur länge 

respondenterna har lyssnat på musik under tre dagar, så svarar en stor andel att de har 

lyssnat på musik i över 540 min. I och med den stora mängd musik som de konsumerar 

anses då musiken vara en källa till något viktigt och då kanske livekonserter kan ge 

personen i fråga något speciellt. Birgersdotter (2013) skriver att musiken ofta är en del 

av vår identitet och livsstil. Att vi bär den med oss som en klocka eller ett halsband. 

Man kan ganska ofta se på en människa vilken typ av musik personen lyssnar på genom 

indikationer av kläder och signaler som skickas ut. Musiken verkar vara en förlängning 

av vår identitet. Många elever på högstadiet genomgår troligtvis en fas under högstadiet, 

som jag själv benämner som ”Mellanrummet från barn till snart vuxen på gymnasiet”. 

Den fasen kan innebära att man går igenom många olika stilar innan man verkligen 

hittar vem man är. Livekonserter är troligen en del av den fasen för många ungdomar. 

Dagens produktmusik, och då menar jag musik som görs för ändamålet att säljas och 

skapa en image, drar med sig många ungdomar till en typ av musikstil. Som till exempel 

One Direction, Justin Bieber och alla Idolartister. Samma gäller punkmusik, alternativ 

och indiemusik. Alla skapar en kändisfaktor och därför tror jag att livekonserter alltid 

kommer finnas kvar i ungdomarnas liv, trots att mobiltelefonen och Spotify är så pass 

utbredda.  

 

5.5 Att betala för musik som man lyssnar på 

87 % av respondenterna svarade att de inte betalade för den musik som de lyssnade på, 

genom att exempelvis köpa ett konto via Spotify eller liknande streamingtjänster, köpa 
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enskilda låtar eller hela album via Itunes, köpa CD-skivor eller gå på livekonserter. 

Många angav sina föräldrar som betalare eller att de använde gratistjänster som ofta 

innehåller reklam eller försämrad ljudkvalitet. Ted Hjort (2011) skriver i sin studie att 

musiktjänsterna med strömmad musik är det som har tagit över och kommer att stanna. 

Men så länge det finns val av gratis musik så kommer också mentaliteten vara att man 

väljer den enklaste utvägen: att inte betala för sin musik. När man inte betalar för den 

musik man lyssnar på kan detta slå hårt mot musikerna och producenterna som gör 

musiken. Skapande av musik är en livsstil och en lång process. Det kan vara så att 

informanterna inte har information om denna situation och därför inte betalar. Jag 

undrar vad som hade hänt om det hade lagts en större vikt vid detta ämne under 

skoltiden, kanske hade fler betalat och förstått hur viktigt det är för musiklivet. Stim 

(2014) beskriver på sin hemsida att både privatpersoner och företag ska betala för musik 

som används. Alla företag som använder musik i bland annat affärer måste betala in en 

summa för varje låt som spelas officiellt. Dessa pengar delas ut till medlemmarna utan 

vinst för Stim. Något som kan tänkas vara rimligt är att de som spelar ett instrument 

kanske också skulle tänka sig att betala för musiken man lyssnar på, men i studien 

framgår inte detta, eftersom hälften av killarna och tjejerna som väljer att inte betala för 

musiken spelar ett instrument. Dagens musiktjänster har i många fall olika prisklasser 

som man kan välja mellan. En av valmöjligheterna är att man lyssnar gratis men med 

reducerad kvalitet på musiken samt att man också tvingas lyssna på reklam lite nu och 

då. I en studie av Zweiniger (2012) framgår det att 60 % av de medverkande skulle 

tänka sig att betala för den tjänsten. Eftersom streamingtjänsterna är så pass stora så kan 

ett alternativ vara i viss mån, försämra gratistjänsten genom mer reklam och/eller sämre 

kvalitet för att på detta sätt få upp användningen av betaltjänsterna. Även fast 

helhetskänslan av musiken då kan försämras i och med försämrad kvalitet så skulle 

kunna få högstadieeleverna att bli mera medvetna om varför det är viktigt att betala för 

musiken man lyssnar på.  

 

 

5.6 Musiksmaker, hur omgivningen skapar 

musiksmaker 

Att se hur musiksmaker är utbrett över åldrarna 12-16 år kan vara intressant då det 

möjligtvis också ger en överblick över genrebredd och kunskap hos ungdomarna i den 



29 

 

åldern. Det visar sig i den här studien att Pop och House är genrerna som lyssnas på 

mest av de medverkande. Resultatet visar att hälften av alla respondenter hade samma 

musiksmak, 30 % hade inte samma musiksmak och resterande 20 % visste inte. Enligt 

Lilliestam (2009) så hänger musiken ofta ihop med hur man är och vill vara som person. 

Eftersom 50 % av alla informanter tycks ha samma musiksmak som sina vänner kan det 

kanske upplevas som problem. Som jag har tagit upp tidigare i diskussionen hittar 

många av de medverkande sin musik genom topplistor eller sina vänner, och problemet 

som kan uppstå är att en väldigt stor mängd människor inte breddar sina 

musikkunskaper längre än till Spotifys topplistor och bara lyssnar på produktmusiken 

som presenteras framför ögonen. Lilliestam (2009) betonar också att det är vanligt att 

ungdomar karakteriserar människor efter deras musiksmak och att det finns ett samband 

mellan musik vi tycker om och hur vi som individ försöker att vara. Om man som 

individ har ett svagt intresse för musik och bara lyssnar på produktmusik som 

presenteras via TV, reklam, topplistor etc. så kan det uppstå ett problem med att man 

idealiseras åt ett håll som man kanske inte vill. Kläder, utseende och beteende är några 

starka punkter under detta ämne. Även fast jag själv inte vet huruvida informanterna 

lyssnar på just den typen av musik eller inte så måste jag ändå tänka tanken att hysterin 

kring utseendefixering och ideal kan orsaka problematik. Gatti (2010) styrker detta 

genom att i sin studie om ungdomars välbefinnande skriva att det händer att personen i 

fråga väljer sin musikstil på grund av att det förväntas av henne/honom på grund av 

grupptrycket. Enligt min studie så ser man inte någon större skillnad mellan åldrarna 

12-16 år, men i de åldrarna och i övergången från mellanstadiet till högstadiet är det en 

punkt i ungdomarnas liv där det inte längre handlar om lek utan om personligt beteende, 

där gruppmedverkan, ideal och fixering vid utseende är ett epicentra.  

 

5.7 Musikens betydelse 

En informant skriver:  

 

”musik är viktigt för mig. Jag lyssnar på musik flera timmar varje dag. I 

skolan hjälper det mig att koncentrera mig. Jag lyssnar alltid på musik 

när jag går hem från skolan. Det gör det lite roligare att gå. Samma sak 

när jag tränar. När jag lyssnar på musik blir jag ofta mer kreativ och 
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kommer på en massa idéer. Musik kan få mig att bli på bättre humör 

(s.15)”.  

 

Min studie visar att 92 % av de elever som deltog tycker att musik är viktigt eller 

mycket viktigt för deras liv. Resterande 8 % beskriver den som mindre viktig eller inte 

viktig alls. Könsuppdelningen var jämn med fyra stycken informanter av varje kön som 

inte tyckte den var viktig. Som tidigare beskrivits i texten så gjorde skrev DN (2014,c) 

om en studie av BBC. I den studien medverkade 1000 personer där hela 87 % svarade 

att musiken har en positiv effekt på personer som är sjuka och känner sig nedstämda. I 

en tidigare studie av Tarrant, North och Hargreaves (2000) där 245 ungdomar deltog, 

kom de fram till att musiken verkligen har en viktig del i hur man kan visa och 

kontrollera sina känslor samt också bota tristess. Enligt informanternas svar i denna 

studie finns det många som använder musiken dagligen som en källa till energi. Några 

exempel som presenterats i enkäterna är: när man tränar, pluggar eller på väg till och 

från skolan. Detta kan möjligtvis bero på att musik ger den positiva effekt som Tarrant, 

North och Hargreaves samt artikeln ur DN beskriver. Över en tredjedel av 

informanterna säger sig lyssna på musik mer än 540 minuter på tre dagar och Lilliestam 

(2009) tar upp detta där han skriver om hur viktig musik är för dagens ungdomar. 

Lilliestam berättar också att enligt medieforskarna Leni Filipsson och Hans Nordberg 

uppskattas det att 15-24 åringar lyssnar på musik 5-6 timmar om dagen i genomsnitt. 

Jag tolkar det som om musiken har en stor betydelse för de informanter som deltagit i 

min studie. 

 

5.8 Musik i skolan 

Som studien visar så lyssnar ungdomar på mycket musik men håller sig också 

tillsammans kring samma tjänster och verktyg, något som kan vara oroande kring ämnet 

om de bara håller sig till den musik som presenteras direkt framför ögonen när de 

använder sina tjänster. Därför tycker jag att det är viktigt att skolan breddar elevernas 

kunskaper i musik och genrebredd. Jag har inte gjort min studie i hur skolan och 

kursplanen breddar ungdomarnas musikkännedom men det är en viktig aspekt att 

diskutera. Skolinspektionen (2011) påpekar i en rapport om musikens betydelse att 

elever i skolan ger uttryck för att musik är roligt, viktigt samt att man hittar glädje i den, 

även fast de i flera fall inte får den musikundervisning som de är berättigade till. Även 
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Samuel Greén (2013) hävdar att musiken verkligen måste tas mer på allvar i skolan. 

Musiken har en väldigt stor betydelse på både ont och gott för individen då 

musiklyssnande och beteende speglar mycket av samhället. Detta innebär stort ansvar 

för skolan att ge eleverna den bästa tänkbara musikaliska informationen att tillgå. 

Eftersom det framgår av denna studie att musikanvändningen är så pass stor och också 

viktigt för ungdomar i åldern 12-16 år, krävs det en bra musikundervisning i skolan. Det 

finns alltså en risk för att man inte får den kunskap man behöver eftersom grupptryck 

från både vänner och kommersiella produkter är väldigt stark. Därför är skolan viktig 

som en informationskälla. Enligt skolverket (2014) är musiken viktig för människan 

kroppsligt såväl som tanke och känslomässigt. Musiken berör människan och den kan 

framkalla kroppsliga förnimmelser så som gåshud eller värme, inge känslor av välbehag 

eller obehag men också väcka funderingar. Musiken är också en viktig del i människors 

sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. Om man har 

kunskap om ämnet musik så har man en större chans att kunna delta i samhällets 

kulturliv. Resultatet från denna studie tyder på att många av informanterna besitter en 

kunskap inom musik, eftersom de lyssnar mycket på musik och beskriver att den är 

väldigt viktig, men det framgår inte om inom vilket område de besitter denna kunskap. 

Eftersom det har framgått i studien att informanterna till stor del lyssnar via Spotifys 

topplistor samt också delar med sig av den informationen, finns risken att de besitter 

kunskap om bara den typ av musik som presenteras där, produktmusiken. 

Skolinspektionen (2011) skriver i sin granskning om musik i grundskolan att, skolor har 

svårt att integrera IT till musikundervisningen samt att det verkar märkbart svårt för 

skolorna att hitta bra vägar till hur man ska införa och använda IT tillsammans med 

musik. Det är inte bara planering som är den felande faktorn utan själva tekniken så som 

datorer med rätt programvara och även kunskapen hos pedagogen i hur man använder 

den typen av läromedel. Enligt svaren från de medverkande så framgår det att tekniken 

är den faktor som gör att de lyssnar på så mycket musik. Spotify, Youtube, 

mobiltelefoner, datorer. Detta är dagens musiktjänster som därför borde användas även 

inom skolan.  

 

5.9 Metoddiskussion 

Att få ungdomar i åldrarna 12 till 16 år att medverka i en studie under tre dagar är inte 

lätt. Det krävdes en stor planering för att få svar på denna studies frågeställningar. Som 
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tidigare omnämnts i metodkapitlet så försökte jag till en början att ge enkäterna en 

snygg och lätthanterlig design. När jag senare träffade alla elever runt om på skolorna 

försökte jag ge ett avslappnat intryck vid introduktionen och inför uppgiften för att inte 

få det att verka som om undersökningen på något vis skulle kännas som en läxa eller ett 

måste, utan bara något som man som medverkande gärna kunde tänka sig att hjälpa till 

med. Enligt Ejlertsson (2005) så kan de medverkande påverkas av informatörens frågor. 

En tanke som jag ställt mig själv är om jag hade fått fler och tydligare svar ifall jag 

istället tillfrågat elevernas lärare som informanter, och använt enkäterna som en läxa 

som skulle göras över tre dagar. Det är dock min upplevelse att metoden och det 

tillvägagångsättet som använts, har gett mig viktig och relevant information med 

anknytning till min studie.  

 

5.10 Slutsats 

Syftet med examensarbetet var att klargöra om tekniken och digitaliseringen av musik 

kan förändra hur man använder musiken och också vetskapen om den. Examensarbetets 

huvudfrågeställning är: Påverkar dagens teknik och tillgänglighet ungdomars 

musikkonsumtion? 

 

Resultatet tyder på att musiken idag är väldigt lättillgänglig via ny teknik, musiktjänster 

och musikverktyg. Det kan i sin tur medföra att produktmusiken som sprids via tjänster 

som Spotify och Youtube, lockar personer att lyssna på musik som de kanske inte vill 

eller att personerna inte får lära känna den musik som finns utanför topplistorna. Även 

fast merparten av respondenterna säger sig lyssna mycket på musik och att musiken är 

viktigt för deras liv, så kan man oroa sig lite över all produktmusik som finns och 

kommer fortsätta att produceras genom TV och streamingtjänster.  

 

 

5.11 Vidare forskning 

Den här studien har uppmärksammat vissa delar av hur dagens teknik och musik kan 

påverka dagens ungdomar. Hur man använder musiken och med hjälp av vilka verktyg. 

Något som skulle vara intressant för en vidare forskning kring ämnet är inte bara att 

utgå från elevens perspektiv, som visats i den här studien, utan att ser hur dagens teknik 
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påverkar människor allmänt i samhället. Musiken används överallt och i många typer av 

situationer. Musiken har också ett stort inflytande hos människan och det finns många 

personer och företag som tjänar stora pengar kring detta. Hur skulle dagens samhälle 

fungera utan musik, där mycket kretsar kring musik, mode, pengar och makt? 
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