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Abstrakt 

Denna undersökning har syftet att undersöka hur olika personer uppfattar texten i en låt de 

aldrig hört förut. De forskningsfrågor jag har utformat för att hjälpa mig genom processen 

är:  

 Hur viktig är texten i en låt för att människor ska tycka om låten? 

 I vilken utsträckning lägger människor märke till texten när de hör en RnB-låt för första 

gången?  

 Kan man se skillnader i upplevelsen av textens betydelse hos människor beroende på kön 

och musikalisk bakgrund? 

Min metod var att spela upp en inspelning av en nyskriven egenkomponerad låt för 

människor av båda könen och med olika musikalisk bakgrund och låta dem svara i 

enkätform på hur de uppfattar texten. 

Det jag har kommit fram till är att bland dessa informanter lägger de flesta märke till 

texten i någon grad, och man kan även se att kvinnor i högre grad än männen lägger 

märke till och reflekterar över texten. Ett annat resultat är att det är fler musikutövare än 

icke utövare som lägger märke till texten i någon grad när de hör en låt för första gången. 

Däremot reflekterar icke musikutövare mer över texten, och tycker i genomsnitt att texten 

i en låt spelar en större roll än vad musikutövare tycker för att de ska gilla en låt. 

 

Nyckelord: sång, låttext, musiklyssning, RnB, enkät     
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1. Bakgrund 

 

Musiken är och har varit en stor del av mitt liv så länge jag kan minnas. I takt med att jag 

har blivit äldre har musikens betydelse för mig blivit större och större. Efter att ha sjungit 

i barnkör, börjat spela piano själv och tagit tvärflöjtslektioner så började jag utveckla en 

nyfikenhet på musikteori och hur musik kan byggas upp. På senare år har sången blivit 

mitt huvudsakliga intresse. Allt detta har lett till att jag började skriva egna låtar med text 

och musik. Att skriva text kändes i början väldigt främmande för mig, eftersom jag aldrig 

sett mig själv som någon ”författare”. Till min förvåning blev texten istället ett skönt och 

viktigt uttryckssätt för mig. 

För att hitta inspiration har jag ofta lyssnat uppmärksamt på hur andra har gjort. Texten 

har för mig blivit en oerhört stor del av en låt, både som låtskrivare och som lyssnare. Jag 

har svårt att ta till mig en låt om jag inte gillar texten. Som sångerska jobbar jag, som de 

flesta andra sångare och sångerskor, mycket med att kunna förmedla en text. Många med 

mig ser texten som utgångspunkt för tolkningen, framförandet, val av tonart och klang 

o.s.v. Men hur mycket av detta landar hos lyssnaren? Det är en fråga jag ofta ställer mig 

när jag är ute och spelar min egen musik. Når texten verkligen fram? Är texten viktig för 

många som lyssnar på låtar de aldrig hört förut eller är det så att de flesta inte bryr sig om 

texten? Kan man uppskatta en låt utan att tycka om texten? Min förhoppning är att detta 

blir en intressant studie, för sångerskor och låtskrivare, men också för andra som 

intresserar sig för ämnet.  

 

1.1 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer två olika publikationer att lyftas upp som på olika sätt anknyter till 

ämnet för detta arbete.   



 

4 

 

1.1.1 Musiklyssning som en kreativ process 

Bjurström et al. menar att musiklyssnande bör ses som något kreativt eftersom en 

receptionsprocess alltid resulterar i ett meningsskapande av budskapet (2000, s. 97). Den 

tolkning som en människa gör är alltid på något sätt en aktiv process, även om graden av 

uppmärksamhet, koncentration, ansträngning och öppenhet kan skifta beroende på person 

och situation. Samspelet mellan en människas förståelse av något och dennes 

förförståelse, som bygger på erfarenheter, kunskap och fördomar, gör att en text kan 

uppfattas på oerhört många sätt (Bjurström et al. 2000, s. 101-102). 

 

1.1.2 Människors uppfattning av text och musik 

I ett franskt forskningsprojekt (Bonnel et al. 2000) undersöktes hur människan uppfattar 

text och musik. Informanterna fick lyssna på utdrag ur franska operor där sista ordet i en 

fras var ”fel” ur semantisk synpunkt och/eller sista tonen i en fras var falsk. Informanterna 

fick ibland i uppdrag att lyssna efter felaktiga ord, ibland falska toner och ibland båda 

delarna. Efter att ha titta på resultaten i denna undersökning menade forskarna att 

systemen i människan för att uppfatta texten i sången och för att uppfatta själva melodin 

är helt oberoende av varandra (Bonnel et al. 2001, s. 1201). Något som är extra intressant 

för min undersökning är att detta gäller oavsett musikalisk bakgrund, eftersom man vid en 

jämförelse mellan musiker och icke-musiker såg att det inte fanns någon skillnad i hur de 

på ett biologiskt plan uppfattade de två typerna av information. Min undersökning 

kommer att röra sig kring informanternas egen uppfattning av hur de tar till sig 

informationen, så det vi kan bära med oss när vi tittar på min undersökning är att det inte 

är omöjligt att ta till sig både text och musik samtidigt eftersom dessa informationstyper 

tas in genom helt åtskilda system. 



 

5 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur olika personer uppfattar texten i en låt de 

aldrig hört förut. Utifrån detta syfte har jag utformat följande forskningsfrågor. 

 

 Hur viktig är texten i en låt för att människor ska tycka om låten? 

 I vilken utsträckning lägger människor märke till texten när de hör en RnB-låt för första 

gången?  

 Kan man se skillnader i upplevelsen av textens betydelse hos människor beroende på kön 

och musikalisk bakgrund? 
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2. Metod 

För att få svar på mina forskningsfrågor har jag spelat upp en inspelning av en nyskriven 

egenkomponerad låt för människor av båda könen och med olika musikalisk bakgrund. 

Därefter har de fått svara i enkätform på hur de uppfattar texten. Se bilaga 1.  

 

2.1 Varför enkätform? 

Jag valde att använda enkätformen för min undersökning, eftersom jag önskade få 

information från ett större antal informanter än vad som är genomförbart med exempelvis 

intervjuer. Dessutom blir inte respondenterna så påverkade av undersökningsledaren 

under en enkätundersökning, och de får svara i sin egen takt.  

 

2.2 Material 

Jag har valt att använda en egen nyskriven och inte tidigare framförd låt i min 

undersökning. Anledningen till detta är att jag vill minimera risken för att någon ska ha 

hört den innan. Låten handlar om ett så pass brett ämne som kärlek så att de allra flesta på 

något vis har en chans att relatera till den. Varken under skrivandeprocessen eller under 

inspelningen har jag ansträngt mig för att texten skulle bli extra framträdande. Jag ville att 

det skulle vara en ”vanlig låt”, som vilken annan låt som helst som jag skrivit. Texten har 

ett självupplevt tema, och jag skrev delar av den vid ett tidigare tillfälle. I samarbete med 

två musiker spelade jag sedan in låten, en RnB-låt där vi använder sång, trummor, bas, 

elgitarr, klaviatur och percussion. Låten spelades in instrument för instrument. 

 

2.3 Val av deltagare i undersökningen 

Jag ville göra undersökningen dels bland människor som själva utövar musik och dels 

bland sådana som inte gör det. För att minska risken för bortfall ville jag helst genomföra 

undersökningen i en grupp som är samlad (Befring 1994, s. 74). För att få en 
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informantgrupp som uppfyllde dessa kriterier valde jag att göra min undersökning på en 

folkhögskola med både en musiklinje och en allmän linje. Jag besökte dessa klasser, 

presenterade mig och förklarade mitt ärende. Jag hade i förväg pratat med lärarna i de 

respektive klasserna, och de hade förberett eleverna på att jag skulle komma och be dem 

fylla i en enkät. Jag berättade att de skulle få lyssna på en låt, utan att tala om vad de 

skulle lyssna efter, och spelade sedan upp den inspelade låten för dem. När låten var slut 

delade jag direkt ut en enkät som de besvarade.  

Jag ville att min undersökning skulle göras bland tio informanter som utövar musik och 

tio informanter som inte gör det. När jag besökte musikklassen var bara sju personer 

närvarande. Jag har därför kompletterat den gruppen med andra människor i min närhet 

som jag vet utövar musik. Detta innebär att jag inte helt lyckades uppnå målet att 

genomföra undersökningen i en samlad grupp. I den allmänna klassen var det tio personer 

närvarande. Bland informanterna var tolv kvinnor och åtta män. Av kvinnorna var åtta 

musikutövare och av männen var tre musikutövare. Av detta framgår att gruppen 

musikutövare blev elva personer, eftersom en som gick den allmänna linjen även sysslade 

med musik. Av informanterna var femton i åldern 19-25 år, två 31-40 år, två 14-18 år och 

en över 40 år.  

 

2.4 Enkätens uppläggning 

Enkäten är utformad för att ge material till att besvara forskningsfrågorna. Av de 21 

frågorna är 17 alternativfrågor med olika svarsalternativ, tre är öppna frågor, och en 

besvaras genom att sätta ett kryss på en linje. Enkäten har tre delar: först frågor angående 

texten i låten respondenterna just har fått höra, sedan mer allmänna frågor om textens 

betydelse i musik i allmänhet, och till sist ett antal frågor rörande deras förhållande till 

musik och övriga uppgifter om dem själva.  Jag valde denna disposition eftersom jag inte 

ville att de skulle bli distraherade av annat innan de svarade på frågor angående låten de 

just hört.  
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3. Resultat och analys 

Här kommer jag utifrån forskningsfrågorna att redovisa och analysera svaren jag fick i 

enkätundersökningen. Varje forskningsfråga får ett eget avsnitt. 

 

3.1 Textens betydelse 

Frågorna 8 till 10 är relevanta för den första forskningsfrågan om textens betydelse.  

Hur viktig är texten i en låt för att du ska gilla den? (Fråga 8) 

Till denna fråga fanns en streckad linje där informanterna fick kryssa fritt mellan ”inte 

viktig alls” och ”mycket viktig”. Linjen var tio cm lång och jag har mätt ut svaren med en 

linjal. Informanterna tyckte i genomsnitt att textens vikt för att de skulle gilla en låt var 

6,3 på en skala från ett till tio.  

Finns det låtar som betyder mycket för dig på grund av texten? (Fråga 9)   

 

Diagram 1  

Majoriteten (tretton av tjugo) hade många låtar de gillar på grund av texten och utöver 

detta har fem personer en eller flera sådana. Endast en informant hade ingen sådan låt, 

och en visste inte. 

0

5

10

15

alla 

informanter
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Har du några favoritlåtar vars text du inte gillar? (Fråga 10) 

  

Diagram 2 

Nio personer har en eller flera sådana, sex har inga och fem vet inte. Här kan man se att 

det är en stor andel som har valt ”vet ej”. Detta kan ju bero på frågans utformning, eller 

att man kanske inte funderat så mycket över detta. 

 

Svaren visar att texten är relativt viktig för dessa informanter om man ser på genomsnittet 

av kryssen på skalan ett till tio. Det är vanligt att låtar man tycker om betyder något för en 

på grund av texten. Något som styrker detta är att på frågan om man hade låtar man gillar 

vars text man inte tycker om svarade en större del ”nej” eller ”vet ej” än ”ja”. Det visar 

sig alltså att texten har stor betydelse för att en låt ska bli en favoritlåt. 
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3.2 Uppmärksammande av texten 

Enkätfrågorna 1 till 5 berör uppmärksamheten på texten.  

Lade du märke till texten i låten du just hörde? (Fråga 1) 

  

Diagram 3 

Det här visar att de allra flesta i någon grad lade märke till texten. Tre lade mycket märke 

till texten och ”ja, en del” och ”ja, lite” fick åtta kryss vardera. Endast en av 

informanterna uppgav att han eller hon inte alls hade lagt märke till texten.

Reflekterade du över låttextens innebörd? (Fråga 2)  

  

Diagram 4 

Här var ”nej, inte alls” det största enskilda alternativet. Om man däremot lägger ihop alla 

som svarade ”ja” så ser man att majoriteten (tolv av tjugo) reflekterade över texten i 

någon grad.  Två informanter svarade ”vet ej”.  
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Om ja i föregående fråga; Kunde du känna igen dig i texten? (Fråga 3) 

  

Diagram 5 

Två tredjedelar av informanterna (åtta av tolv) kunde känna igen sig i texten i åtminstone 

någon grad. 

Kommer du ihåg någon fras eller något ord ur låten du just hörde? (Fråga 4) 

  

Diagram 6 

Majoriteten av informanterna kom ihåg någon fras eller något ord ur låten de just hört och 

kunde också ge ett exempel på det i fråga 5. 

 

Med hjälp av svaren på dessa frågor kan man se att de flesta lägger märke till och 

reflekterar över texten när de hör en låt för första gången. 
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3.3 Skillnader i upplevelsen av textens betydelse beroende 

på kön och musikalisk bakgrund 

Här har jag delat upp enkätsvaren, först utifrån kön och sedan utifrån musikalisk 

bakgrund, och redovisat hur de har svarat på de frågor jag anser vara relevanta. Därefter 

ger jag en kort analys av svaren. 

 

3.3.1 Kön 

Lade du märke till texten i låten du just hörde? (Fråga 1) 

  

Diagram  7     Diagram 8 

Här kan man se att alla tolv kvinnor i någon grad lade märke till texten och att de allra 

flesta av de åtta männen gjorde detsamma. Bland männen lade hälften bara lite märke till 

texten. 

 

kvinnor

Ja, mycket

Ja, en del

Ja, lite

Nej, inte alls

Vet ej

män

Ja, mycket

Ja, en del

Ja, lite

Nej, inte alls

Vet ej
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Reflekterade du över låttextens innebörd?  (Fråga 2) 

  

Diagram 9     Diagram 10 

Ungefär två tredjedelar av kvinnorna och hälften av männen reflekterade i åtminstone 

någon grad över texten.  

Om ja i föregående fråga; Kunde du känna igen dig i texten?  (Fråga 3) 

  

Diagram  11     Diagram 12 

Den här frågan ger en intressant svarsbild. Tre fjärdedelar av kvinnorna kunde känna igen 

sig i åtminstone någon grad och en fjärdedel svarade ”vet ej”. Av männen svarade hälften 

”nej, inte alls” och en fjärdedel ”ja, mycket”. Männen har en större andel som svarade 

kvinnor

Ja, mycket

Ja, en del

Ja, lite

Nej, inte alls

Vet ej

män

Ja, mycket

Ja, en del

Ja, lite

Nej, inte alls

Vet ej

kvinnor

Ja, mycket

Ja, en del

Ja, lite

Nej, inte alls

Vet ej

män

Ja, mycket

Ja, en del

Ja, lite

Nej, inte alls

Vet ej
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”ja, mycket” än kvinnorna, men också en betydligt större andel som svarade ”nej, inte 

alls”. Däremot är det ingen av männen som har svarat ”ja, en del”. Männens svar är alltså 

spretigare än kvinnornas. 

Kommer du ihåg någon fras eller något ord ur låten du just hörde? (Fråga 4) 

  

Diagram  13                Diagram 14 

Här visar det sig att fler kvinnor än män kommer ihåg någon fras eller något ord ur låten 

de just hört. 

Hur viktig är texten i en låt för att du ska gilla den? (Fråga 8) 

Kvinnorna tyckte i genomsnitt att textens vikt för att de skulle gilla en låt på en skala 

mellan ett och tio var 7,3. Medeltalet för männen var 5,0. 

kvinnor

Ja

Nej

män

Ja

Nej
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Finns det låtar som betyder mycket för dig på grund av texten? (Fråga 9)  

  

Diagram 15      Diagram 16 

Här visar det sig att alla kvinnor i undersökningen och de flesta män har många, några 

eller någon favoritlåt som betyder mycket för dem på grund av texten. Den stora 

majoriteten av kvinnorna har många sådana favoritlåtar, medan inte ens hälften av 

männen säger sig ha många sådana favoritlåtar.  

Har du några favoritlåtar vars text du inte gillar? (Fråga 10) 

  

Diagram  17     Diagram 18 

kvinnor

ja, många

ja, någon 

eller några

Nej

Vet ej

män

ja, många

ja, någon 

eller några

Nej

Vet ej

kvinnor

ja, många

ja, någon 

eller några

Nej

Vet ej

män

ja, många

ja, någon 

eller några

Nej

Vet ej
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Av kvinnorna svarade knappt hälften att de hade någon eller några sådana favoritlåtar och 

lika många svarade ”vet ej”. Bland männen svarade hälften ”nej” och hälften att de hade 

åtminstone någon sådan favoritlåt. Här visar kvinnorna en betydligt större osäkerhet än 

vad männen gör. 

 

Resultaten i dessa frågor tyder på att texten har en större betydelse för kvinnor, och att de 

också lyssnar mer efter texten när de hör en låt för första gången.  

 

3.3.2 Musikalisk bakgrund 

Lade du märke till texten i låten du just hörde? (Fråga 1) 

  

Diagram  19     Diagram 20 

Enligt svaren i den här frågan lade alla musikutövare märke till texten i någon grad. 

Denna andel bland icke musikutövare är också hög, men en av nio säger sig inte alls ha 

lagt märke till texten. Däremot svarade en större del icke musikutövare än musikutövare 

”ja, mycket”. Detta visar på en större spridning bland icke musikutövare.  

musikutövare

Ja, mycket

Ja, en del

Ja, lite

Nej, inte alls

Vet ej

icke musikutövare

Ja, mycket

Ja, en del

Ja, lite

Nej, inte alls

Vet ej
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Reflekterade du över låttextens innebörd?  (Fråga 2) 

  

Diagram  21     Diagram 22 

Lite mer än hälften av musikutövarna reflekterade i åtminstone någon grad över texten. 

Hos icke-utövarna var den andelen nära två tredjedelar. De icke musikutövande svarade 

dessutom i högre grad än musikutövarna att de reflekterade mycket över texten. Det var 

en större andel informanter bland musikutövarna som svarade ”nej, inte alls” än bland 

icke musikutövare.  

Om ja i föregående fråga; Kunde du känna igen dig i texten?  (Fråga 3) 

  

Diagram  23     Diagram 24 

musikutövare

Ja, mycket

Ja, en del

Ja, lite

Nej, inte alls

Vet ej

icke musikutövare

Ja, mycket

Ja, en del

Ja, lite

Nej, inte alls

Vet ej

musikutövare

Ja, mycket

Ja, en del

Ja, lite

Nej, inte alls

Vet ej

icke musikutövare

Ja, mycket

Ja, en del

Ja, lite

Nej, inte alls

Vet ej
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Här svarade lika stora andelar av musikutövare och icke musikutövare, två tredjedelar, att 

de kunde känna igen sig i texten i åtminstone någon grad.    

Kommer du ihåg någon fras eller något ord ur låten du just hörde? (Fråga 4) 

  

Diagram  25        Diagram 26 

Mer än fyra femtedelar av musikutövarna och lite mer än två femtedelar av icke 

musikutövarna svarade ”ja”. Det var alltså en betydligt större andel musikutövare som 

kom ihåg någon fras eller något ord. 

Hur viktig är texten i en låt för att du ska gilla den? (Fråga 8) 

Musikutövarna tyckte i genomsnitt att textens vikt för att de skulle gilla en låt var 5,6 på 

en skala mellan ett till tio. Medeltalet för icke musikutövare var 7,3. 

musikutövare

Ja

Nej

icke musikutövare

Ja

Nej
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Finns det låtar som betyder mycket för dig på grund av texten?  (Fråga 9) 

  

Diagram  27     Diagram 28 

Här visar det sig att alla musikutövare säger sig ha många låtar, några låtar eller någon låt 

som betyder mycket för dem på grund av texten. Bland icke musikutövare var denna 

andel två tredjedelar. 

Har du några favoritlåtar vars text du inte gillar?  (Fråga 10) 

  

Diagram  29    Diagram 30 

Andelen som svarade ”ja” var ungefär den samma i de båda grupperna. Däremot var det 

en större andel bland icke musikutövare som svarade ”ja, många” och ”nej”. Den gruppen 

musikutövare

ja, många

ja, någon 

eller några

Nej

Vet ej

icke musikutövare

ja, många

ja, någon 

eller några

Nej

Vet ej

musikutövare

ja, många

ja, någon 

eller några

Nej

Vet ej

icke musikutövare

ja, många

ja, någon 

eller några

Nej

Vet ej
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har alltså större spridning i svaren på frågan om de har någon favoritlåt vars text de inte 

gillar. 

 

Utifrån svaren bland dessa informanter kan man säga att det är fler musikutövare än icke 

utövare som lägger märke till texten i någon grad när de hör en låt för första gången. 

Däremot reflekterar icke musikutövare mer över texten, och tycker i genomsnitt att texten 

i en låt spelar en större roll än vad musikutövare tycker för att de ska gilla en låt.  

3.4 Övriga frågor 

Här kommer jag redovisa svaren på de frågor i enkäten som jag inte har analyserat i min 

undersökning. 

Lyssnade du mer på texten nu än vad du brukar göra när du hör en låt för första gången? 

(Fråga 6) 

Elva av tjugo svarade att de lyssnade normalt, fem svarade mer än normalt och två 

mindre än normalt. Två svarade ”vet ej”. 

Om du svarat mer eller mindre än normalt i föregående fråga; Vad tror du det kan bero 

på? (Fråga 7) 

Av de sju personer som i föregående frågat svarat ”mer eller mindre än normalt” svarade 

majoriteten (fyra av sju) att det hade med situationen att göra, att de blev tillsagda att 

lyssna på en låt. En annan som sade sig ha lyssnat mer än normalt på texten tyckte att det 

var en bra låt och hade därför lyssnat mer noggrant. Av de två personer som sade sig ha 

lyssnat mindre än normalt på texten sade sig den ena lyssna på uppbyggnad och 

produktion, och den andra att den inte var beredd och att det inte var dennes genre. 

När lyssnar du mer på en låts text? (Fråga 11) 

Tretton av tjugo svarade att det var när de lyssnade på inspelad musik, en när den är på 

konsert, och sex att det inte var någon skillnad. 
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Händer det att du försöker lyssna efter texten, men att det är svårt att höra den? (Fråga 

12)  

Här svarade tretton av tjugo att det hände ibland och de resterande sju menade att det 

hände ofta. 

Vilken är din högsta slutförda utbildningsnivå? (Fråga 15) 

Tio informanter svarade gymnasium, fem folkhögskola, tre högstadium, en högskola och 

en uppgav inget svar. 

Vilket är ditt förhållande till musik? (Fråga 16) 

Här fick informanterna uppge mer än ett svar. Nio sjöng i kör, sju sjöng som solister, sex 

var musikintresserade men inte utövare, fem var instrumentalister och tre var inget av det.  

Betraktar du dig i första hand som amatörmusiker eller professionell musiker? (Fråga 17) 

Nio ansåg sig vara amatörmusiker och två professionella. 

Gör du egna låtar? (Fråga 18) 

Tio svarade ”nej”, sex skrev både text och musik, en skrev bara text, en skrev bara musik 

och två uppgav inget svar. 

Vilken genre lyssnar du helst till? (Fråga 19)  

Här angav alla informanter många genrer, så jag har plockat ut de mest frekventa svaren. 

Elva stycken svarade rock, nio pop och fem soul. 

Jag lyssnar på musik under tiden jag gör annat, t.ex. städar och pluggar. (Fråga 20) 

Åtta informanter instämde helt, sju till stor del, fyra till viss del och en instämde inte alls. 

Jag lyssnar koncentrerat på musik, utan att göra något annat under tiden. (Fråga 21) 

Sex informanter instämde till viss del, fem svarade ”till stor del”, fem ”knappast”, och 

fyra instämde helt. 
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3.5 Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer jag ta upp och diskutera några aspekter i undersökningen som kan 

ifrågasättas ur metodisk synvinkel.  

När det gäller undersökningens representativitet handlar det om en relativt liten 

urvalsgrupp. Det finns dock ingen ambition att med denna undersökning svara på hur 

människor i allmänhet uppfattar texten i en låt de aldrig hört förut. Man kan också 

anmärka på att lyssningssituationen för informanterna inte är naturlig utan konstlad. 

Denna anmärkning är legitim men när informanterna i enkätundersökningen fick svara på 

huruvida de lyssnade mer på texten nu än vad de brukar göra när de hör en låt för första 

gången svarade mer än hälften att de lyssnat normalt. Se svaren på fråga 6 ovan, avsnitt 

3.4. 

När jag besökte folkhögskolan var jag först hos musikklassen, sedan var det lunchpaus, 

och direkt efter det besökte jag den allmänna klassen. Man kan anmärka på denna 

uppläggning då det kan föreligga en risk att den första klassen under lunchen skulle ha 

skvallrat till den andra om vad undersökningen gick ut på. Jag vill poängtera att jag inte 

ser det som särskilt troligt att så var fallet. Under lunchen satt jag ett par bord bort från 

musikklassen och vad jag såg förekom ingen kommunikation med någon ur en annan 

klass. Dessutom har jag hört från klassföreståndarna att dessa klasser inte har mycket 

kontakt med varandra i vanliga fall heller. 

 När man undersöker människor man sedan tidigare är bekant med kan det finnas en risk 

att man förlorar sin akademiska distans (Repstad, 1999, s. 27). Eftersom jag haft kontakt 

med några av informanterna tidigare kan detta vara ett problem för undersökningens 

trovärdighet. Jag försökte i kontakter inför enkätundersökningen och även under själva 

enkätundersökningen att hålla det personliga utanför och fokusera på undersökningen, i 

ett försök att göra denna påverkan så liten som möjligt. Jag berättade aldrig innan 

undersökningen att jag själv hade komponerat låten eller att det var jag som sjöng.  
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En ytterligare anmärkning man kan ha på min undersökning är att människor jag sedan 

tidigare är bekant med kan känna igen min röst på inspelningen, och att detta i sin tur 

skulle leda till att personerna i fråga skulle lyssna på ett annat sätt.  

I enkäten fanns det möjlighet för informanterna att ange om de lyssnade mer eller mindre 

än normalt på texten, och sedan med sina egna ord förklara vad de tror det i så fall kan 

bero på. (Se svaren på fråga 6 och 7 ovan.) På denna öppna fråga svarade inte en enda att 

det berodde på att de kände igen min röst, så därför anser jag att detta inte har så stor vikt.   

 

3.6 Slutdiskussion 

Resultaten i undersökningen väcker flera intressanta frågor. Här kommer jag att fokusera 

på den sista forskningsfrågan, som handlar om huruvida man kan se skillnader i 

upplevelsen av textens betydelse hos människor beroende på kön och musikalisk 

bakgrund.  

Om man jämför musikutövarnas och icke musikutövarnas svar ser man omedelbart ett 

svårförklarligt fenomen: musikutövare säger sig i högre grad än icke musikutövare lägga 

märke till texten men i lägre grad reflektera över texten. Detta kan förstås bero på att man 

lägger in olika innebörder i begreppen ”lägga märke till” och ”reflektera”, men det kan 

också finnas andra förklaringar.   

Jag menar att det skulle kunna ses som naturligt att de som inte är musikutövare 

reflekterar mer över texten eftersom de kanske saknar förmåga att reflektera över andra 

aspekter av låten. Dessa aspekter kan musikutövare reflektera över tack vare sin kunskap 

inom musikens teori och praktik. Det verkar i undersökningen som att musikutövare i hög 

grad lägger märke till texten men sedan kanske, medvetet eller omedvetet, väljer att 

reflektera över andra delar av låten som exempelvis ackordföljder, melodier eller rytmik.  

I anslutning till Bjurström et al. så anser jag att man också kan tänka sig att det 

meningsskapande som sker i tolkningen också beror på det ”språk” en människa 
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behärskar inom ett visst område. Jag menar alltså att en persons fokus vid lyssning på en 

låt i någon mån också beror på kunskap om det hör.  

Detta innebär att skillnaden i reflektion kring texten beror på att musikutövarnas kunskap 

och förmåga att formulera sig kring övriga element i låten gör att de reflekterar över 

dessa element hellre än texten. Om undersökningen hade genomförts bland människor 

som har text som sin huvudkompetens, exempelvis författare eller journalister, hade 

graden av reflektion enligt denna teori varit högre.  

Något annat som visar sig i undersökningen och som kan tyckas strida mot det jag just 

tagit upp är att musikutövarna i betydligt högre grad än icke musikutövarna kom ihåg 

någon fras eller något ord ur låten de just fått höra. Jag menar att musikutövare i deras 

musiklyssning är vana att observera olika element i en låt när de hör den för första 

gången. Man kanske lägger märke till en färgning på ett ackord, hur basen spelar och 

några ord som sjungs. Den icke musikutövande däremot har inte samma vana att uppfatta 

de musikaliska elementen i en låt och reflekterar därför mer över texten, men lägger då 

kanske inte specifika ord på minnet. 

En annan sak som framträder i undersökningen är skillnaden mellan kvinnors och mäns 

sätt att lyssna. Detta är en punkt som är värd att tas upp och granska kritiskt. I 

undersökningen kan man se att kvinnor verkar lägga något större vikt vid texten än vad 

män gör. Vad kan detta bero på?  

Här finns förstås ett flertal möjliga orsaker, men en sak jag vill peka på är den 

samhällstradition som säger att killar ska spela instrument och tjejer sjunga. Dessa 

stereotypa och begränsande föreställningar reproduceras tyvärr ofta i klassundervisning i 

musik. Måhända är detta ett av skälen till att kvinnorna i denna undersökning fokuserade 

något mer på sången, och därigenom också texten, än vad männen visade sig göra. 
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3.7 Förslag på fortsatt forskning 

Möjliga ämnen för fortsatt forskning är bland annat:  

 Textens betydelse i olika musikgenrer 

 Textens betydelse för olika lyssnare (en kvalitativ studie) 

 Vad människor lyssnar mest efter när de hör en låt för första gången 

 Sångares och instrumentalisters förhållande till texten i en låt 

 Hur textuppfattningen påverkas av om texten är på lyssnarens modersmål eller 

inte 
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Bilaga 1 

 

1. Lade du märke till texten i låten du just hörde?  

 Ja, mycket.   Ja, en del.   Ja, lite.  Nej, inte alls.  Vet ej. 

 

2. Reflekterade du över låttextens innebörd?   

 Ja, mycket.   Ja, en del.   Ja, lite.  Nej, inte alls.  Vet ej. 

 

3. Om ja i föregående fråga; Kunde du känna igen dig i texten?    

 Ja, mycket.   Ja, en del.   Ja, lite.  Nej, inte alls.  Vet ej. 

 

4. Kommer du ihåg någon fras eller något ord ur låten du just hörde?  

 Ja    Nej 

          

5. Om ja i föregående fråga; Ge ett exempel. 

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Lyssnade du mer på texten nu än vad du brukar göra när du hör en låt för första gången?     

 Ja, mer än normalt.  Nej, normalt.   Nej, mindre än normalt.  Vet ej. 

 

7. Om du svarat mer eller mindre än normalt i föregående fråga; Vad tror du det kan bero på? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

8. Hur viktig är texten i en låt för att du ska gilla den? Sätt ett kryss på linjen nedan. 

………………………………………………………………………………………………. 

Mycket viktig                                                         Inte viktig alls 
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9. Finns det låtar som betyder mycket för dig på grund av texten?    

 Ja, många.   Ja, någon eller några.   Nej.    Vet ej.   

 

10. Har du några favoritlåtar vars text du inte gillar?  

 Ja, många.   Ja, någon eller några.   Nej.    Vet ej. 

 

11. När lyssnar du mer på en låts text?  

 När jag är på konsert.   När jag lyssnar på CD eller annan inspelning.   Ingen skillnad. 

 

12. Händer det att du försöker lyssna efter texten, men att det är svårt att höra den? 

 Ja, ofta.   Ja, ibland.     Nej.    Vet ej. 

 

Nu vill jag gärna veta lite mer om dig. 

 

13. Kön   Kvinna  Man 

 

14. Ålder   14-18 år  19-25 år  26-30 år  31-40 år   40 + 

 

15. Vilken är din högsta slutförda utbildningsnivå?   

 Högstadium   Gymnasium   Folkhögskola   Högskola/Universitet 

 

16. Vilket är ditt förhållande till musik? Kryssa i alla som stämmer in på dig.   

 Sjunger i kör  Sjunger som solist     Sjunger i kör 

 Instrumentalmusiker, mitt huvudinstrument är  ___________________________________ 

 Musikintresserad, men inte utövare  Inget av det 
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17. Om du i föregående fråga kryssat i någon av de tre översta rutorna;  

Betraktar du dig i första hand som    Amatörmusiker  Professionell musiker 

 

18. Gör du egna låtar?     

 Ja, både text och musik.    Ja, men bara musik. 

 Ja, men bara text.     Nej. 

 

19. Vilken genre lyssnar du helst till? 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Nu följer två påståenden. Kryssa i det som stämmer in på dig! 
 

20. Jag lyssnar på musik under tiden jag gör annat, t.ex. städar eller pluggar. 

   Jag instämmer  helt    till stor del      till viss del  knappast  inte alls 

 

21. Jag lyssnar koncentrerat på musik, utan att göra något annat under tiden. 

   Jag instämmer  helt    till stor del       till viss del  knappast  inte alls 

 

Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 2, CD med inspelning av låten ”Boy”. 


