
Annika Danielsson 

 

Musik oss emellan: Identitetsdimensioner i ungdomars musikaliska deltagande (177 

sidor)  

 

I inledningskapitlet klargörs att avhandlingen inte primärt rör skolans musikundervisning. 

Danielsson avser att ta ett samlat grepp om ungdomar, musik och identitet – där skolan utgör 

en del. Avhandlingens syfte är att analysera relationen mellan identitet och ungdomars 

musikaliska deltagande. De centrala frågeställningarna är:  

 

- Hur använder ungdomarna musik i olika vardagliga kontexter?  

 

- Vilken social och individuell betydelse har musiken i dessa sammanhang?  

 

- Vilka aspekter av identitetsprocessen blir synliga i ungdomarnas  

användning av, och tal om, musik? 

 

De teoretiska utgångspunkterna har främst hämtats från Anthony Giddens beskrivning av 

reflexiv självidentitet samt Richard Jenkins tre identitetsdimensioner: Institutionell, 

interaktionell, individuell.  

 

Studien bygger huvudsakligen på gruppsamtal och intervjuer med elever som gick i åttonde 

klass i en mindre respektive en större svensk kommun. Vid en första samling utdelades 

skriftlig information tillsammans med en förfrågan om deltagande i studien. Datainsamlingen 

startade med fyra träffar i halvklass. Frågorna gällde hur, när, var och varför ungdomarna 

sysslade med musik. Vid detta tillfälle delades en enkel enkät ut med uppmaningen: ange fem 

låtar som du lyssnat på de senaste dagarna. Nästa steg var gruppintervjuer med de 15 elever 

som valt att delta, följt av enskilda intervjuer. 

 

Resultatet av intervjuerna presenteras under tre huvudrubriker som i stora drag bygger på 

Jenkins identitetsdimensioner. Musiken och dom är det första temat och det är uppbyggt 

utifrån kategorierna ålder, kön, etnicitet. Därtill kommer bostadsort och social klass men som 

ur deltagarnas perspektiv framför allt handlar om social status och att vara uppdaterad. 

Analyserna ger vid handen att det tycks finnas en skillnad mellan vad man lyssnar på och vad 

man säger sig lyssna på. Det finns en performativ aspekt inblandad.  

 

Musiken och vi är den andra tematiken med underrubrikerna: Hemmet och familjen, 

kompisar, skolans musikundervisning samt stil. I hemmet kolliderar musiken ofta med 

föräldrars och syskons musik, vilket kan leda till konflikter med även till en viss tillvänjning. 

Det tycks inte finnas något generellt behov hos dessa ungdomar att revoltera mot föräldrarnas 

musik, vilket motsäger mycket av tidigare ungdomskulturforskning. Musiken i skolan 

uttrycks i termer av kul i ett kortare perspektiv men onyttig i ett längre tidsperspektiv. Valet 

av stil framstår ofta som en balansakt mellan att framstå som normal och att vara speciell.  

 

Temat Musiken och jag behandlar individens reflexion över sin egen musikupplevelse. Det 

finns få exempel i materialet på att ungdomarna använder musik i sin strategiska 

livsplanering. Däremot betraktas musik i många fall som en resurs för kroppens sensualitet. 

Musiken används både för att ge utlopp för en viss känsla och för att förändra ett visst 

känsloläge. 

 



I avhandlingens avslutande del diskuteras olika rumsliga aspekter av identitet och musik. 

Danielsson konstaterar att musikens performativa funktion tycks vara beroende av avståndet 

till dem man umgås med. Det blir viktigare att framstå som enhetlig i sina musikval 

tillsammans med människor som man bara är flyktigt bekant med och mindre viktigt i 

förhållande till familj och nära kompisar. Genom det mobila lyssnandet sker en frikoppling 

från rummet och en individualisering av lyssnandet som kan ses som typiskt för vår tid. 

 

Vidare diskuteras vad som kännetecknar den kompetenta musikaliska deltagaren. I mångt och 

mycket handlar det om förmåga att hitta balanspunkten mellan självbild och publik bild – att 

välja musik med självkännedom utan att alltför uppenbart bryta omgivningens förväntan eller 

sociala konventioner. Det empiriska materialet har uppvisat en påfallande tolerans mot andras 

musikval men i betydligt lägre grad har deltagarna visat överseende med andra människors 

överskattning av den egna musikaliska förmågan. 

 

I nästa diskussionsavsnitt behandlas implikationer för skolans musikundervisning. En viktig 

slutsats är att den kompetenta musikaliska deltagaren i skolans musikundervisning inte kan 

utnyttja sina under fritiden förvärvade musikaliska erfarenheter. Detta leder till att försöken 

att bemästra det musikaliska hantverket under lektionen åtföljs av en upplevelse att befinna 

sig under sin egentliga musikaliska förmåga. Det gäller dock inte de elever som spelar eller 

sjunger på fritiden. Dessa ungdomar drar nytta av sina praktiska färdigheter på lektionerna 

och får också bra betyg i musik. 

 

Vid disputationen diskuterades problem förknippade med att både ha ett individ- och ett 

samhällsperspektiv. Vad finns det för sammanbindande begrepp? Ett andra övergripande 

diskussionstema var konflikten mellan studiens synkrona karaktär och att de teoretiska 

utgångspunkterna implicerar att identitet är att betrakta som en process. En metodkritik som 

framfördes under disputationen var att resultatens tillförlitlighet inte diskuteras. Urvalet av de 

15 elever som intervjuades och bortfallet borde gjorts till föremål för ett resonemang om 

validitet och i förlängningen en värdering av i vilken utsträckning resultaten är 

generaliserbara.  

 

Avhandlingen behandlar ungdomars användning av musik som en del av identitetsprocessen 

och det är som jag ser det ett aktuellt och angeläget ämne. Idén att se skolans 

musikundervisning som en del av den vardagliga användningen av musik är tilltalande och 

saknar inte originalitet. Min bedömning är att resultaten har hög relevans för 

musikpedagogisk praxis i vid bemärkelse. Det samlade intrycket är att avhandlingen är 

noggrant genomförd och ovanligt välskriven. Annika Danielssons doktorsavhandling fyller en 

lucka i nordisk musikforskning och innehållet borde även vara tilltalande för en internationell 

publik.  
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