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Abstract 

Denna undersökning syftar till att bidra till en ökad förståelse kring hur personer som 

upplevs vara tondöva uppfattar och upplever musik. Webbenkät med tillhörande test 

och semistrukturerad forskningsintervju har använts som metod. Den inledande 

webbenkäten innehöll två olika tester utvecklade av radiologen Jake Mandell på 

Harvard Medical School i Boston. Den ena testen undersöker testpersonens förmåga att 

uppfatta olikheter i tonskillnader. Den andra kallas för ”Tone Deafness test” och spelar 

upp två melodier som antingen är identiska eller innehåller vissa tonskillnader, därefter 

ska testpersonen avgöra om det var samma melodi som spelades eller inte. Efter 

bedömning av insamlat resultat kallades tre personer till intervju. Analysen av resultatet 

visade att den sociokulturella uppväxten skiljer sig hos respondenterna, vilket har 

påverkat deras relation till musik. Svaren från intervjuerna visar också att även om 

respondenterna inte lyssnar helt till musiken så kopplar de till den emotionellt. Ofta 

relateras musiken till minnen där de för första gången hörde låten eller när någon person 

de står nära spelat upp den. En av respondenterna svarade att, trots faktumet att hon inte 

förstår musik, så kan klassisk orkestral musik ge upphov till tårar. 
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1 Inledning 

Under min uppväxt, som barn till min musikaliska mor, har jag förstått musik som om det 

vore ett språk. Jag har inte förstått musik i den aspekt som absolut gehör, men den har aldrig 

varit svår för mig att följa melodin, ta stämmor eller hitta takter. Det har kommit naturligt. 

Genom livets gång började jag dock inse att det var långt ifrån alla som förstår musik på 

samma sätt som jag gjorde. Ibland kunde jag höra anmärkningar från min mor angående 

någon som sjöng, eller att någon i skolan inte sjöng rent och därför ställde till med problem. 

Andra gånger sjöng någon annan korrekt och rent, då lät det istället makalöst. Jag började 

fundera på om det kunde vara så att man kanske hör olika toner, på samma sätt som att man 

säger att: ”Den röda färg du ser kanske inte ser likadant ut för någon annan”. Under åren så 

har det kommit till min förståelse att det faktiskt inte alltid handlar om någon sjunger falskt, 

vissa kanske helt enkelt inte kan uppleva samma ton som hörs så klart för andra.  

 

I denna uppsats ska jag försöka förstå hur folk som är tonsvaga uppfattar musik. Då mitt 

studieområde är ljud- och musikproduktion lyder den intressanta frågan: Om de inte kan 

förstå eller njuta till musiken, vad tycker de då är önskvärt i ett fonogram för att de ska se den 

som en bra låt? Det intressanta är att det finns folk bland oss som säkerligen inte hör eller 

lyssnar på samma sätt som man själv gör och därmed kanske inte lyssnar till eller förstår 

musik som andra. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personer, som via resultatet på två tester kan 

uppfattas som till dels tondöva, uppskattar musik och vad de anser är önskvärt när de lyssnar 

på̊ musik. För att kunna fastställa hur de gör det samt att förstå deras musikvanor används 

semistrukturerade forskningsintervjuer. Syftet med studien är även att lyfta fram och 

synliggöra forskningsområdet tondövhet och bidra med kunskap om musikvanor och 

uppfattning för personer som upplevs som tondöva. 

De forskningsfrågor som används i denna studie är följande: 

 Vad upplever tondöva som väsentligt för ett fonogram ska anses som önskvärt? 

 Till vilket ändamål lyssnar personer med upplevd tondövhet på musik? 

1.2 Avgränsningar 

Den här studien avser att undersöka gråzonen som är tondövhet. Studien omfattar enbart 

respondenter som genomgått en förstudie som undersöker om de kan ses som bristande inom 

tonskillnadsuppfattning och melodiminne. För att undvika en stämpel avser denna uppsats att 

inte benämna respondenterna som tondöva. Studien behandlar respondenter med en annan 

relation till musik och de uppfattar därmed musiken på ett annat sätt. 
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2 Tidigare forskning och Teori 

Under följande rubriker presenteras tidigare forskning och teori. Tondövhet, Musikalisk 

utveckling, med underrubrikerna Minnet och känslomässiga och Musik och känslor 

2.1 Tondövhet 

Ett begrepp som jag uppfattar är ganska vedertaget inom alltifrån tv-program, så som ”Idol” 

och ”X-Factor”, till studie- och vänskapskretsar till mig är begreppet tondöv. Enligt min 

uppfattning så har det i folkmun utvecklats till att bli missvisande med vad som egentligen 

menas. Någon som anses vara tondöv har oftast bedömts på huruvida personen sjunger bra 

eller dåligt enligt Pfordresher (2007) och Sloboda (2005). Ett alternativt begrepp som Cleall 

(1970) använder istället för tondövhet är tonstum (”tone dumb”). Han menar att problemet 

beror på oerfarenhet i skapandet, snarare än lyssnandet. För att förstå begreppet tondövhet så 

måste vi förstå diagnosen för amusi. Enligt Sacks (2007) är tondövhet en variant av amusi. 

Amusi avser en diagnostiserad total form utav tondövhet som kan vara medfödd eller 

förvärvad via hjärnskada. Den drabbade får en total oförmåga att känna igen musikaliska 

toner och rytmer (Peretz, 2013). Skillnaden mellan tondövhet och amusi menar Sacks är:  

  

Those with gross tone deafness can still enjoy music and enjoy singing. Amusia in 

its absolute sense – total amusia – is another matter, for here the tones are not 

recognized as tones, and music, therefore, is not experienced as music (s.100). 

 

Tondöva kan alltså lyssna till och njuta av musik, och även sjunga, men ha svårt för att 

urskilja om de eller andra sjunger falskt. Sacks menar alltså att tondövhet i sig är en av många 

varianter av amusi. Ett ganska nytt begrepp myntat av Sacks kallat dystimbri riktar sig mer 

mot total amusi, alltså oförmågan att uppfatta instrument, rytmer, ackord. Dystimbri-drabbade 

individer beskriver musik bl.a. som ”häst och vagn som kör över kullersten” eller ”en 

tjutande, sladdande bil” (s.108). Fallstudier har utförts på en rad olika individer och enligt 

Sacks rör det sig om ungefär 5% av befolkningen som lider av någon form utav amusi.  

Ett genomgående mönster visar att folk utsatta av stroke kan få olika typer av amusi 

beroende på hjärnhalva (Fagius, 2001). Efter en stroke i höger hjärnhalva så har många fall 

utvecklat grov, om inte total, tondövhet, men behållit taktkänsla. Fall där personer drabbade 

av stroke i vänstra hjärnhalvan har istället utvecklat en form av taktdövhet utan medföljande 
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tondövhet. Fagius skriver att man på 1970-talet genomförde undersökningar på friska 

studenter om detta. Genom ett test med dikotisk stimulering, ett test där man samtidigt spelar 

olika ljud i vardera öra, spela upp morse-rytmer för att undersöka vilken sida som uppfattar 

rytmerna bäst. Höger öra kopplar till vänster hjärnhalva, och vice versa. Från resultatet kunde 

man fastställa, då det var höger öra som uppfattade och kände igen rytmerna bäst, att vänster 

hjärnhalva står som dominant då det gäller uppfattning av rytmer (s.87).  

2.2 Musikalisk utveckling 

Sedan innan barnsben har man som ung människa en rad olika förutsättningar för att lära sig. 

Något som är naturligt för henne är att utsättas för musik och melodier t.o.m. innan födsel. 

Fostret utsätts för moderns omgivning, lyssnar till hennes sång och hjärtslagets rytm. Innan 

barnet är fött så har det börjat sin musikaliska resa. Vi kan inte med säkerhet påstå att vi föds 

med musikaliska egenskaper. Vetenskaplig försiktighet manar snarare till slutsatsen att vi 

uppenbarligen i höger hemisfär av naturen är utrustade med den egenskap som gör den ljudlek 

som vi kallar musik möjlig (Fagius 2007, s.36). För att det ska utvecklas så krävs det ett 

samspel med omgivningen. Barn som växer upp med musikaliska föräldrar tenderar att visa 

musikaliska biologiska arv, men får dessutom vanligen även med en musikalisk miljö där 

barnet kan utveckla sin musikaliska förmåga, vilket i sig kan leda till att barnet får ett mer 

utvecklat musikaliskt sinne (Sundin 1995, s.25).  

 Ur ett sociokulturellt perspektiv så lär sig människan i sitt sociala sammanhang (Säljö 

2000). Genom generationer har människan kollektivt utvecklat sin förmåga att använda 

verktyg och hjälpmedel, däribland inom musiken. Lärandet stannar inte i skolan utan sker 

alltid kring oss. Redskap, kallade artefakter (ibid, s.29, Vygotskij 1978), inom det 

sociokulturella perspektivet är de resurser som finns tillgängliga för människan, där exempel 

sträcker sig från hjulet och matematiska formler till det talade språket. Enligt Säljö så ser dock 

inte Vygotskij fysiska och psykologiska redskap som en, utan skiljer på dem så att artefakter 

blir fysiska redskap, medan psykologiska redskap blir det som bygger språket, såsom alfabetet 

och formler. Varje persons sociokulturella uppväxt och miljö påverkar alltså vilka artefakter 

eller redskap man har använt. Vad olika personer har för musikalisk bakgrund och uppväxt är 

viktigt för detta arbete för att förstå hur de har utvecklat ett intresse eller hur man har lärt sig 

använda musik. Därmed kommer det sociokulturella perspektivet användas som studiens 

centrala teori. 
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 Minnet och känslomässiga sammanhang 

Känslan av att bli uppslukad i något är en reaktion som är ganska karaktäristisk i anknytning 

till starka upplevelser (Gabrielsson, 2008). Folk beskriver det som att man blir tagen eller 

ibland överväldigad av, till exempel, musik. Den kan väcka tidigare okända känslor och även 

ge upphov till tårar.  

I Starka Musikupplevelser (2008) skriver Gabrielsson även att det finns exempel där 

folk har lyssnat på musik som återkopplar till en känslomässigt positiv situation för att 

försöka väcka positiva känslor vid ett senare lyssningstillfälle. Trots att denna situation 

inträffade för länge sedan så är upplevelsen fast förankrad i minnet. Så kallad betingning 

(s.38), en typ av associativ inlärning (Nationalencyklopedin 2016). Dessa upplevelser länkas 

ofta till speciella dagar, som vid t.ex. skolavslutning och högtider. Under dessa tillfällen så 

uppstår särskild association mellan musiken och den aktuella situationen. När man senare i 

livet utsätts för samma musik så visar sig hela den ursprungliga situationen i minnet 

tillsammans med känslorna som medför det (a.a, s.44). Dessa upplevelser och associationer 

tenderar att ske under en viktig del i livet när man börjar mogna i sin personliga utveckling. 

Under dessa ungdomsår utvecklar många ett starkare musikintresse, många gånger starkare än 

någon annan gång under återstående tid i livet. Något som är frekvent är att man som ung har 

djupa upplevelser av musik och kan dessutom präglas av den musik man lyssnar på för resten 

av livet (Lilliestam, s.163).  

 

 Musik och känslor 

Enligt Valkare (2016) har människan musicerat sedan urminnes tider. Med det i åtanke så är 

musik inte kopplat till någon självfallen form av biologisk fördel som mat eller skydd. På 

samma sätt så har den inget praktiskt värde, som verktyg eller pengar. Trots det så rankas 

musik som en av de största källorna till nöje och behag (Dubé & Le Bel 2003, s.276). Musik 

väcker belöningskänslor på samma sätt som ovannämnt, trots att det då inte har samma 

praktiska värde. Med dessa belöningskänslor så uppkommer en samtidig risk för anhedoni. 

Anhedoni är ett psykiskt tillstånd som innebär oförmåga att känna tillfredställelse, 

belöningskänslor eller glädje. Otillfredsställelsen handlar främst om fysisk njutning och glädje 

av social samvaro, men kan också handla om mat, musik, framgångar, tävlingar, pengar och 

även libido (Treadway & Zald, 2011). 
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I en studie av Mas-Herrero et al. (2014) gjordes tester på tre olika friska grupper med 

olika hedonisk respons. Testerna handlade om hur belönande de olika grupperna tyckte att 

musik var. Innan denna studie har man betraktat anhedoni som en enhetlig faktor, att den 

dämpar alla typer av belöningskänslor och att ingen vidare forskning har utförts om 

anhedonin kan påverka enskilda belöningskänslor. Resultatet i studien visade att friska 

individer som inte visade någon typ av annan anhedoni kunde lida av musikalisk anhedoni 

som förhindrade dem att uppleva en belöningskänsla från musik. Musikalisk anhedoni kan 

därmed vara en betydande faktor till varför vissa inte finner intresse i musik, för att de inte 

upplever samma belöningskänslor som musik kan frammana. 
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3 Metodologi och Metod 

 

”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv,  

varför inte prata med dem?” – Kvale & Brinkmann  

 

Detta kapitel presenterar hur denna studie har genomförts och vilka typer av data som samlats 

in, samt hur materialet har bearbetats och analyserats. 

3.1 Metodologi 

Eftersom syftet med undersökningen var att ta reda på hur olika personer som upplevs som 

tondöva lyssnar på- och uppskattar musik, så bedömdes den kvalitativa forskningsintervjun 

som den mest fördelaktiga huvudmetoden för att grundligt kunna ta del av informanternas 

tankar och vanor. Till skillnad från andra metoder, såsom enbart en enkätundersökning, så 

finns då möjligheten att formulera frågor med mindre risk för missförstånd (Trost 2010, s.39). 

Undersökningspersonen har då chans att tänka efter och uttrycka sig gediget samt att jag, med 

denna metod, har en chans att ställa frågor som dyker upp under samtalets gång. Jag kommer 

använda mig av intervjuer med en låg grad strukturerade frågor (ibid).  

I ett tidigt stadie hade jag en tydlig bild hur jag skulle sätta upp min forskningsmetod. 

Då jag ville gräva på djupet i hur dessa personer som upplevs som tondöva uppskattar och 

upplever musik så blev den kvalitativa forskningsintervjun ett självklart val. Hur jag skulle 

finna dessa individer var dock en annan utmaning, men jag hittade snabbt ett effektivt sätt 

efter att ha läst om Jake Mandells olika musikaliska tester. Dessa tester är relevanta till 

föreliggande studie då resultat från över 70,000 testförsök sedan år 2007 finns 

dokumenterade. Bland dessa 70,000 så rankas resultaten beroende på hur bra de har gjort ifrån 

sig. Möjligheten med en webbenkät med den valbara funktionen att skicka in bilder på 

resultat, tillsammans med Jake Mandells olika tester, bedömdes den metoden som mest 

effektiv för att kunna studera deltaragnas resultat. Efter jämförelse mellan webbenkätens 

deltagares resultat, så bedömdes sedan tre personer vara lämpliga för intervju. 
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3.2 Inledande webbenkät och kvalitativ 

forskningsintervju  

Empiriinsamlingen bestod av två olika moment. Det första som fungerade som en webbenkät 

och det andra som en uppföljande intervju. Webbenkäten innehöll två olika tester som 

avgjorde om undersökningspersonerna bedömdes som bristande eller inte inom 

tonhöjdsuppfattning och melodiminne. Resultaten jämfördes med liknande resultat från andra 

undersökningspersoner och bedömdes därefter lämpliga eller olämpliga för intervju med syfte 

att stärka undersökningens validitet. Innan både webbenkät kom ut och intervjuerna 

påbörjades, har de testats väl på försökspersoner. 

 

 Webbenkät 

Inledande till den kvalitativa forskningsintervjun togs en enkel webbenkät fram som innehöll 

två tester. Innan man skapar en enkät så måste man ha syftet klart för sig och det måste 

preciseras och framgå (Trost 2015, s.17). Syftet med webbenkäten var att ta reda på 

undersökningspersonens förmåga att jämföra melodier och tonhöjd, därefter låta denne skicka 

in sitt resultat. Sedan fick deltagaren själv avgöra om denne vill ställa upp på en eventuell 

intervju efter bedömning av resultat. Då undersökningen tog en stund så var inledningen 

lättläst och lättnavigerad, så att undersökningspersonen obehindrat skulle kunna se vem som 

utformat undersökningen och vem jag representerar - ett så kallat missivbrev (a.a, s.110). För 

att skapa webbenkäten har jag använt mig av Cognito Forms formulärskapare då den gav mig 

möjligheten att låta undersökningspersonerna ladda upp bilder. Detta eftersom jag 

efterfrågade att deltagarna skulle ladda upp sina resultat på testerna till webbenkäten. Själva 

webbenkäten har distribuerats på sociala medier då den inte inriktar sig på en särskild 

folkgrupp.  

 

 Urval 

För att kunna bedöma deltagare i denna undersökning så används två olika test utvecklat 2007 

av radiologen Jake Mandell (et al) på Harvard Medical School i Boston, USA. I det ena testet 

så bads deltagaren att försöka skilja på olika tonhöjdsnivåer. I det andra testet fick deltagaren 

lyssna till två melodier som antingen var identiska eller innehöll vissa tonskillnader. Båda 

innehöll 30 melodislingor eller tonhöjdsskillnader som anpassade svårighetsgraden efter 

deltagarens prestation. Efter genomförda försök så hade testet olika kvoter, varav den lägsta 
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var på 55% korrekt. Hamnade deltagaren under den kvoten så blev resultatet ”Possible pitch 

perception, or memory, deficit”. Beroende på antal liknande resultat så kvalificerades 

deltagaren därmed till intervju. Det fanns dock även en möjlighet att få så lågt resultat att 

deltagaren ombads att göra om testet. I den händelse att resultatet blev detsamma, bedömdes 

deltagaren automatiskt som lämplig för intervju. 

 

 Kvalitativ forskningsintervju 

Kvale & Brinkmann (2014) beskriver att den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå 

världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, 

avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna (s.17) och att en 

intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte. I den kvalitativa forskningsintervjun, 

även kallad semistrukturerad intervju, hålls ett samtal mellan två parter där samtalets tema är 

av gemensamt intresse. Intervjuarens mål i detta samtal är att så gott som möjligt förstå sig på 

och sätta sig in i informantens tankar i ämnet och därmed skaffa bredare kunskap kring ämnet.  

En fördel med kvalitativ forskningsintervju är möjligheten att kunna anpassa i vilken 

ordning frågorna kommer och därmed även hur frågorna är uppbyggda beroende på 

situationen, till skillnad från en enkät med standardiserade frågor. Att använda intervju som 

forskningsmetod har gett mig bredare svar på mina frågor, dock behöver det inte tvunget ha 

gett mig en djupare förståelse. (Ahrne & Svensson 2015, s. 38). Jag ansåg detta som passande 

till arbetet då detta skulle ge undersökningspersonerna fri tid för att försöka förklara sina 

erfarenheter obegränsat, samt att låta mig ställa följdfrågor om de skulle dyka upp. 

3.3 Formulering av intervjufrågor 

De centrala frågorna i intervjun handlar om hur respondenternas uppväxt har sett ut i ett 

sociokulturellt perspektiv och hur de tycker att den har påverkat dem senare i livet. I urvalet 

av frågor har jag använt mig utav öppna frågor så att det flyter på mer som en konversation 

som jag kan styra (Arhne & Svensson 2015, s.36). Sedan kommer de att utgå mycket från 

mina forskningsfrågor: hur de upplever musik, hur de använder sig utav musik, vilken genre 

de föredrar och varför (Bilaga 1).  
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3.4 Testpersoner och etiska överväganden 

I denna studie är det kvalitativa forskningsintervjuer som har använts för att få ett resultat. 

Respondenterna har haft möjlighet att läsa och ta del av sina svar. Webbenkäten har hjälpt 

mig att sålla ut vilka jag ska intervjua för att jag ska få så bra svar som möjligt. Den 

information som gavs ut i webbenkäten är att testpersonen fick testa sin förmåga att urskilja 

tonhöjdskillnad och likhet mellan två melodier. Därefter blev testpersonen erbjuden att ställa 

upp på intervju om så önskades, beroende på resultatet av webbenkäten. Svarade testpersonen 

”Ja” så efterfrågades kontaktinformation samt om de önskade att intervjun skulle vara över 

telefon eller personlig på förutbestämd plats. De fick även information om att de skulle vara 

anonyma i intervjusammanhanget och att svaren endast skulle användas till 

forskningsändamål. Av totalt 14 svar så dömdes tre personer som lämpliga för intervju. 

Samtliga 14 svarade att de kunde ställa upp på intervju. Genomgående har vetenskapsrådets 

fyra punkter eftersträvats att följas. 

 

Regel 1 gällande informationskrav har följts då testpersonerna genom enkäten har blivit 

informerade om undersökningens karaktär och vad den går ut på. De har även fått ett val att 

ställa upp till uppföljande intervju om de kände att testerna var intressanta att genomföra 

(Codex 2016, s.7-8). 

Regel 2 gällande samtyckeskravet har följts då endast myndiga personer har önskats att göra 

webbenkäten samt att endast myndiga har valts ut till intervju. Det har även följts då de själv 

har fått välja att ställa upp. De har fått information under både enkät och intervju att de har 

haft full möjlighet att avbryta testet om så önskas (a.a, s.9-11). 

Regel 3 gällande konfidentialitetskravet har följts genom att testpersonerna har informerats 

om att de kommer vara anonyma i uppsatsen och att alla svar endast kommer behandlas av 

forskaren. De har även blivit informerade om att all privat information endast kommer 

användas för intervjuns kontaktsyfte och att den efter intervjun kommer att raderas (a.a, s.12-

13). 

Regel 4 gällande nyttjandekravet har följts genom att forskaren endast har använt den 

insamlade informationen till undersökningens ändamål (a.a, s.14). 

 

Genom att följa dessa punkter så har undersökningen genomförts med största möjliga 

forskningsetiska utgångspunkt. 
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3.5 Respondenter och intervjuer 

Respondent 1 (R1): Man i 60-års åldern med omusikaliska föräldrar. 

Respondent 2 (R2): Kvinna i 20-års åldern med musikaliska föräldrar. 

Respondent 3 (R3): Man i 30-års åldern med omusikaliska föräldrar. 

 

Med hänsyn till undersökningens storlek blev antalet respondenter totalt tre stycken. Dessa 

bedömdes vara lämpliga för intervju då resultatet på testerna i webbenkäten placerades under 

den lägsta kategorin ”55% Right answers – Possible pitch perception or memory deficit”, 

varav respondent 2 (R2) fick meddelande om att denne bör göra om testet då svaren var så 

svaga, så något måste ha gått fel, trots bra lyssning och fokus.  

Efter intervju med R1 så gick jag igenom mina frågor och bestämde mig för att behålla 

dem i dess befintliga form, dock så gjorde jag en mindre revidering att jag separerade på vissa 

frågor och gjorde en enstaka fråga mer öppen. Samtliga intervjuer har transkriberats i sin 

helhet. När jag gör citat i kommande Resultat & Analys har jag varsamt redigerad språket så 

att det blir läsbart. 

3.6 Metodanalys 

Metodologi för empiriinsamling och analys har inspirerats av Aspers kapitel om Första- och 

Andra ordningens konstruktion ur Etnografiska Metoder (2011). I den första ordningens 

konstruktion skapas sammansättningar på deltagarnas meningsnivå (s.47) vilket ska kunna 

läsas av forskningsfältets aktörer. Med det menas att teorier och resultat skrivs på ett sådant 

sätt att forskare från samma fält förstår och använder vissa begrepp i den mening som används 

i denna studie. För undersökningen har insamling av data strukturerats på följande sätt. 

Resultaten från webbenkätens tester har analyserats. De med lägst resultat kontaktades för 

intervju, varmed samtliga tackade ja. Därefter genomfördes intervjuer designade efter 

forskningsfrågorna.  

Andra ordningens konstruktion innebär att abstrahera första ordningens konstruktioner 

och empiri (s.48). Genom växlande analys av empiri och teori och tidigare forskning 

konstruerades olika teman för att kategorisera de olika svaren. Aspers skriver om ”grounded 

theory”, som menar att man induktivt bygger upp kategorier som är rotade i empirin. En 

idealtyp måste konstrueras så att den återspeglar meningsnivån hos aktörerna som studeras 
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(s.49). Dessa teman blir alltså det som utgör andra ordningens konstruktion och presenteras i 

kapitlet Resultat & Analys och avser att etablera större förståelse av svaren.  
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4 Resultat och analys 

4.1 Tematisk analys 

Med hjälp av mina forskningsfrågor kom jag fram till tre teman i vilka resultatet redovisas. 

Dessa teman utgår från den tidigare forskningen och den teoribildning som beskrivs i detta 

arbete och kommer att redovisas med hjälp av tre rubriker: Sociokulturell uppväxt, Relation 

till musik samt Åtråvärda och oönskade kännetecken i fonogram.  

Det första temat lägger fokus på hur olika personers uppväxt ligger till grund för deras 

musikalitet. Det andra temat fokuserar på deras nuvarande användning av musik och vad 

musiken har för inverkan och innebörd. Det tredje och sista temat inriktar sig på vad 

respondenterna önskar att finna i en låt de skulle kunna tycka om samt vad de anser som 

oönskat.  

 

 Sociokulturell uppväxt 

Samtliga respondenter berättar att deras intresse för musik under ungdomsåren har varit 

väldigt sparsamt om inte obefintligt. Dock har deras vardag hemma varit stundvis fylld med 

musik då samtliga respondenter har konsumerat musik på radio, grammofonskivor eller från 

spel och film. R2 berättar också att trots att hon ständigt har blivit utsatt för musik och att hela 

hennes familj och släkt musicerar i någon grad, så har hon aldrig lyckats snappa upp samma 

musikaliska förmåga. Istället spenderades extratimmar på musiklektioner på skolan för att hon 

skulle lära sig att klappa i takt. 

 

Jag saknar ju allt. /…/ vi har pratat om att det är ganska konstigt att jag inte har 

något sådant även när hela min familj, även min mormor, morfar och mina 

morbröder har jättestort musikintresse /…/ Men det har alltid varit så att från och 

med att jag kunde gå så sprang jag, så det har mer varit idrott. (R2, 2016) 

 

Både R1 och R3 tillägger att musik för dem och deras familjer bara har fungerat som ett sorts 

bakgrundssorl och ”ifyllnadsljud”. R3 utvecklar med att han under sin uppväxt har haft ett 

genuint ointresse för musik. 

 

En helt omusikalisk familj som tillförlitar sig på radio och grammofonskivor. 
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 /…/ 60-talets musik växte jag upp med så det håller jag i, den tycker jag är 

underhållande. Sen är det väl en del utav uppväxten med svensk musik, svenska 

dansband. det är ju minnen. En gång raggare, alltid raggare höll jag på att säga. Det 

var ett bra årtionde. (R1, 2016) 

 

 

 Relation till musik 

Ett återkommande tema för R1 och R2 med hur och vad de lyssnar på för musik idag är den 

känslomässiga kopplingen de har till musiken. Musiken kopplar antingen till minnen eller har 

ett känslomässigt sammanhang till personen som har spelat upp låten för respektive 

respondent. R1 berättar att det ligger mycket minnen i den musik han tycker om, dvs 60-

talsmusik. Hans uppväxt innehöll mycket av den amerikanska rock’n’roll-kulturen, alltså den 

svenska raggarkulturen. R2 berättar att om hon väljer musik själv så blir det ofta låtar med en 

vemodig text. Då lyssnar hon till texten eftersom hon finner den lättare att tolka och relatera 

till.  

 

Jag har insett att jag lyssnar på musik som någon jag tycker om har rekommenderat, 

för då är det någon känsla bakom det, eller musik som har varit på när fina saker har 

hänt. Så att jag relaterar det till minnen. /…/ det väcker känslor. Jag lyssnar på 

mammas spellista dygnet runt för att jag vet att det är hon som har plockat ihop 

låtarna och då betyder det mycket. Så det är musik för mig, skulle jag säga. Att det 

är andra som har rekommenderat som jag bryr mig om. (R2, 2016) 

 

R2 nämner att hon nu senare i livet alltid har musik på hemma, men mer som ett sällskap för 

att det inte ska bli tyst. Ljud från tv:n för henne fungerar likadant. Hon berättar vidare att det 

inte alls är samma sak om hon är hemma med familj eller vänner, eftersom då får hon en 

annan typ av sällskap.  

 

Ja, alltså, det kan vara avkopplande. Jag kan ha radion på, men som sagt har jag 

aldrig köpt skivor eller så. Några klassiska skivor men annars har jag liksom ingen 

sådan konsumtion. Jag har en ro när det är tyst, men musik har jag oftast genom TV 

eller dator och kanske lite radio ibland. Så det blir bakgrundsmusik, skulle man 

kunna säga. (R3, 2016) 
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Jämför man svaren med varandra så verkar det mer som att viss musik används för att snarare 

återkoppla till en viss känsla eller ett minne. R3 använder musik väldigt sparsamt. 

Konsumerar han musik så är det oftast musik i samtid med film, tv, spel eller radio. 

 

 Åtråvärda och oönskade kännetecken i fonogram 

Ett övergripande tema som samtliga respondenter nämner är att sång är ett oönskat element. 

De tilltalas mycket mer utav instrumentala låtar för att de inte måste fokusera på texten. R2 

anser att det är åtråvärt att låtar ska vara lugna, eventuellt att de bygger upp till en klimax mot 

slutet. R3 anser att många element som finns i folkmusik, även typisk keltisk folkmusik, 

tilltalar honom. Dock har han svårt för att utmärka vad som inte är önskvärt i musik, mer än 

att det inte behöver vara för mycket sång. 

 

Jag skulle nog spontant säga att jag är oberörd för att kunna säga om den är bra eller 

dålig. Men självklart finns det ju sånger som kan låta, för jävligt. Då kan det ju vara 

en kombination med ljudet i sig och sångrösten i sig. Det är förmodligen det jag går 

på. Annars är det ganska svårt för mig att specifikt säga ”den låten är bra, den låten 

är dålig”. Utan det är bara att vissa fastnar på något sätt. (R3, 2016) 

 

Generellt sett så samtycker de alla med att för hård, eller diskant, musik inte är önskvärt. Alla 

instämmer att musik med skrik och growling, en typ av strupsång som förekommer inom 

olika typer av metal, inte är något som de tycker om. R2 utvecklar sitt svar med att hon inte 

tycker om för glad musik. Den blir, för henne, ofta ytlig och meningslös eftersom den ofta går 

att se igenom. För henne får den inget syfte.  

 

Growling och sådant och typ jazz. Det får inte sväva iväg och bli lite sådär 

konstgjort, diffust. Då instrumenten börjar skena iväg och det börjar låta som att 

man håller på att stämma instrumenten, då får det vara. (R1, 2016) 

 

Det är väl klassisk musik som på något sätt kommer innanför min hud som får mig 

att rysa. Jag kan sitta och gråta till klassisk musik och jag förstår inte varför. Det är 

väl den enda musiken som jag själv, aktivt, välja och känna att det är bra, men jag 

kan inte säga i det vad jag tycker är bra. /…/ Glad musik har egentligen inget syfte. 

Jag vet inte, det är konstigt men jag lyssnar hellre på sån (dyster) musik. Då börjar 

man tänka och då… Ja, jag vet inte, men det är betydligt mer givande att lyssna på 

vemodig musik som väcker någonting än bara ”Digster”-hits. (R2, 2016) 
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4.2 Sammanfattning 

Som syfte hade jag att ta reda på hur personer som upplevs som tondöva uppskattar musik och 

vad de går efter när de lyssnar på musik. I intervjuerna förekommer det väldigt likartade svar 

från de tre respondenterna. Det mest framträdande exemplet är att musik istället fungerar som 

en resa tillbaks i tiden för att skapa en viss känsla. Att musik gärna ska vara instrumental och 

utesluta diskanta och hårda, även skrikiga, ljud var också tydligt enligt samtliga respondenter. 

Vidare så visar svaren att det verkar vara oklart om vad i uppväxten som påverkat deras 

omusikalitet. Både R1 och R3 berättar om en uppväxt med ointresse för musik och det bara 

har fungerat som bakgrundssorl i deras familjer, medan R2 berättar att hela hennes familj och 

släkt försökt att få in henne på musikspåret. Hon berättade även att detta pågår fortfarande, att 

hennes mor fortfarande testar henne med låtar för att få fram ett intresse eller undersöka om 

det gjorts något framsteg. Den gemensamma nämnaren är alltså ointresset för musik under 

uppväxt, eller ett överskridande annorlunda intresse som inte släpper in musiken. Dock så 

använder sig samtliga respondenter flitigt utav musik hemma som en form av sällskap.  
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5 Diskussion 

Vad är det då som personer som upplevs som tondöva går efter när de lyssnar på musik och 

hur upplever de den? I det här avsnittet kommer jag diskutera mina resultat i relation till 

tidigare forskning och teori. Här kommer jag kritisera, diskutera och lyfta fram de relevanta 

och intressanta delarna av mina intervjuer i relation till den tidigare forskningen och 

metodavsnittet. 

 

5.1 Relation till tidigare forskning 

Vid en jämförelse med den tidigare forskning och undersökningens resultat så kan man hitta 

liknelser till studien om musikalisk anhedoni av Mas-Herrero et al (2014). Två av 

respondenterna visar tydligt ointresse till musik varav en av dem, R3, rent utav kan liknas 

med vad som de kallar i Mas-Herreros undersökning för ”musikaliskt anhedonisk”, då han har 

tydliga svårigheter med att själv kunna känneteckna önskade element i musiken. Det ska även 

påpekas att då det inte finns en aktiv musiklyssning, utan den enda konsumtionen som 

förekommer är den som sker i samband med annan mediekonsumtion, så kan man börja 

överväga dessa slutsatser. 

 Gabrielssons studie inför Starka musikupplevelser (2008) har fått många intressanta 

svar över åren (1980-talet till 2000-talet) där man använt en liknande metodik för 

empiriinsamling som denna studie. Under åren så har hans projektgrupp både intervjuat och 

fått in svar från enkäter från personer med väldigt skiljande musikalisk erfarenhet, historia 

och yrke. Den stora majoriteten av berättelserna till starka musikupplevelser som återges är 

kopplade till tillfällen där musik har spelats upp och ”visats” av nära och kära, antingen via 

radio eller skiva eller att de själva har spelat musiken på ett instrument. Man kan se relation 

till detta vid en jämförelse till svaren från R2, som ser stor vikt i musik som spelats upp eller 

hänvisats till av en person som hon står nära. 

 Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man se tydliga tecken på att respondenterna har 

haft olika uppväxt och hur musik har använts på olika sätt. För R1 som under sin uppväxt var 

mycket inom raggarkulturen och dess samtidiga koppling till amerikansk rock så kan man 

genast se hans emotionella relation till hur han associerar till musik. För R2 har hennes familj 

försökt lära ut musik och spela upp musik som de tycker om. Trots att R2 inte har lyckats eller 

kunnat snappat åt sig det familjen har försökt lära ut så har det istället utvecklats till en nära 
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relation där musiken som de visar istället får ett stort emotionellt värde. Den musikaliska 

miljö som Sundin (1995) skriver om verkar inte ha påverkat R2 på det sätt som man skulle ha 

trott. Hon verkar ha haft väldigt bra förutsättningar för att kunna utvecklats musikaliskt, men 

har tyvärr inte påverkats. R3 har å andra sidan haft en väldigt sparsam musikalisk miljö kring 

sig under sin uppväxt. Musik har aldrig spelats aktivt hemma och ibland hade man radion på 

där det som spelades fungerade som bakgrundsmusik. R3 använde musik i skolan snarare för 

att komma undan lektioner. Musik både i hans förflutna och i nutid har aldrig gett den 

belöningskänsla som den normalt kanske gör hos andra och därmed kan man ana spår av 

musikalisk anhedoni.  

5.2 Metoddiskussion 

Valet att använda webbenkät med innehållande test och semistrukturerade 

forskningsintervjuer som metod anser jag har varit ett bra sätt för att få tag i respondenterna, 

trots att mängden respondenter har blivit få. Annan metodkritik är att jag inte vet hur seriöst 

deltagarna tog testet och/eller vad de använde för typ av lyssning. Väl värt att nämna har 

också varit att en av hemsidorna som var värd för en av testerna som ingick i webbenkäten 

lades ner en vecka efter att jag publicerat webbenkäten. Som tur var hade jag hunnit samla in 

svar från 14 deltagare, varav tre hade lämpliga resultat och var villiga att ställa upp på 

intervju.  

I denna undersökning togs tre personer in på intervju. Det kan ses som för få för att 

skapa en bra bild för hur resultatet blir. Urvalet för intervju baserades endast på hur 

testpersonerna presterade på webbenkätens tester. Till en början tyckte jag att det kunde ha 

varit en bra idé att använda olika generationer för att få bättre och mer överblickande material, 

men jag ändrade mig och gick enbart efter resultat. Trots detta så blev det relativt bra 

generationsspridning på de tre respondenterna. I intervjuerna fick jag svar som jag inte skulle 

ha kunnat få i en enkät eller med en strukturerad intervju. Svaren blev bredare och det gav 

mig möjligheten att ställa följdfrågor samt att utveckla eller justera mina existerande frågor. 

Det har visat sig vara svårt att hitta tidigare forskning som berört samma område som 

jag har studerat, vilket ger upphov till många förslag på vidare forskning. Hade jag valt att 

göra om undersökningen så finns det några saker som jag skulle ha gjort på ett annat sätt. Då 

min metod innehöll ett test från en hemsida som olyckligtvis lades ner under pågående 

undersökning skulle jag starkt rekommendera att göra andra sorters tester. MBEA, Montreal 
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Battery of Evaluation of Amusia utvecklat av Isabelle Peretz (Cuddy et al 2005), är ett sådant 

test som man skulle kunna utföra istället. Dock kräver det mycket större förberedelse och 

måste ske under mycket mer kontrollerade omständigheter för både forskare och 

undersökningspersoner. 

 Jag skulle även ändra på intervjuerna i den mån att ha fler respondenter. Resultatkapitlet 

kan anses som kort då svaren jag fick från R1 och R3 inte var väldigt utförliga. Detta kan bero 

på både mig som intervjuare, att jag inte ställt tillräckliga följdfrågor, men kan också hänga på 

fåordiga respondenter. Därmed skulle man ha kunnat intervjua fler personer för att få bättre 

belägg på svaren. Trots min låga svarsfrekvens vill jag påstå att den metod jag har använt har 

varit ett väldigt effektivt sätt att välja ut vilka som ska intervjuas.  

5.3 Övrig diskussion 

Något som är fascinerande R2 svar om klassisk musik. Trots att hon inte förstår musik så 

lyckas, enligt henne, den klassiska musiken komma under huden och ibland även ge upphov 

till tårar. Då börjar tankarna gå till hur det fungerar på ett neurologiskt plan. I webbenkätens 

tester så var det R2 som blev ombedd att göra om testerna på grund av hennes låga resultat, 

trots att hon även var den som hade använt bäst lyssning. Om man tänker på svagheten som 

R2 har för att separera två olika melodier från varandra, samtidigt som att hon kan bli berörd 

av klassisk musik så ger det upphov till en mängd nya frågor. Är det hennes undermedvetna 

som på något sätt reagerar till musiken? Har den klassiska musiken en särskild inverkan på 

det mänskliga sinnet eller hörseln, och i så fall varför? Har instrument eller instrumentering 

för påverkan? Frågorna blir många.  

 Sacks (2007) har i Musicophilia en lång lista på berättelser om olika människors 

neurologiska tillstånd med ljudupplevelse. Om jag har intervjuat en person som skulle passa 

in i denna lista är svårt att säga, men att försöka förstå R2 på ett djupare stadie skulle behöva 

ett eget arbete i sig. 

5.4 Förslag på vidare forskning 

Detta arbete använder metod och forskning som kan utvecklas till en större undersökning med 

ett större antal respondenter. Området har blivit synliggjort och beläggning för ytterligare 

studier finns. Enligt min efterforskning så finns det dock fortfarande kunskapsluckor kring 

området tondövhet. Själva begreppet amusi är väletablerat men det beskriver fortfarande inte 
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mellantinget som är tondövhet. Tondöva, i den mening som används i folkmun, kan 

fortfarande uppskatta musik men de relaterar till den på ett annat sätt. Arbetet kan utvecklas 

till en mer ingående studie kring hur personer som upplevs som tondöva påverkas av musik på 

en djupare nivå. 

 Under efterforskningsperioden så kom jag över forskning som kan vara intressant till 

vidare forskning om hur musik uppfattas och behandlas i hjärnan. Om hur exponering av 

musik och musicering vid tidig ålder kan påverka ens inlärningsförmåga och i många fall 

även absolut gehör (Fagius 2011). 
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7 Bilagor 

7.1 Frågeguide till intervjuer 

 

Bakgrund 

 Berätta om din musikaliska uppväxt och bakgrund  

o Har du vuxit upp med musikaliska föräldrar? 

o Utbildning, hur lång? 

 

 

Ta upp resultatet på testen 

 Hur upplevde du testerna och din prestation? 

o Hur gjorde du testen? Lyssning? Hur var fokus? 

 

 

Återgå till musik 

 Vad är musik för dig? 

 Hur använder du musik? (Gym, bilen, städar etc...) 

 Vad tycker du om för genre? Varför? 

 Hur upplever du musik? 

 När du lyssnar på en låt, vad avgör om den är bra? 

 Vad gör en låt mindre bra? 


