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Abstract 
The objective of this qualitative study was to contribute to the understanding of how musical 

activities affect the participants' well-being and empowerment and to investigate which fac-

tors contribute to that effect. Invitations were sent to 13 adult participants in a rock music 

school in the middle part of Sweden. 7 persons (4 men, 3 women) participated in the study. 4 

themes were discussed in focus groups to highlight how informants were affected by the ac-

tivity and what factors were important in the context. Results showed that music activities 

impact on participants' well-being and empowerment through several factors.  

Themes that appeared were: 1) focus on the present through music, 2) personal development, 

3) meaningful leisure activity 4) the group properties. The group properties theme had four 

underlying themes: participation, equality, tolerance, cooperation toward common goals and 

leadership. The study has led to a greater understanding of how musical activities affect indi-

vidual well-being and empowerment. A visualization of the participating forces that play a 

role in this effect has started and extended research with more suitable methods is needed to 

illuminate the individual factors and how they contribute to individual well-being and em-

powerment.  
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Mäki, S. (2013). Har rock en roll för hälsan? En fokusgruppsstudie på hur musicerande i 

grupp inverkar på vuxna deltagarnas välbefinnande och empowerment. C-uppsats folkhälso-

vetenskap. Akademin för hälsa och arbetsliv. Högskolan i Gävle 

Sammanfattning 
Syftet med denna kvalitativa studie var att bidra till förståelsen om hur en musikgruppsverk-

samhet kan inverka på deltagarnas välbefinnande och empowerment samt att undersöka vad i 

sammanhanget som kan ge upphov till denna inverkan.  

Missivbrev skickades till 13 vuxna deltagare i en rockmusikskola i mellersta Sverige och 7 

personer (4 män, 3 kvinnor) deltog sedan i studien. 4 teman diskuterades i fokusgrupper i en 

strävan att synliggöra hur informanterna berörts av verksamheten samt vilka faktorer som 

varit betydelsefulla i sammanhanget. Transkriberingen av intervjuerna analyserades sedan 

genom att meningsbärande enheter plockades ut, kodades och delades upp i teman.  

Resultaten visade att en rockgruppsverksamhet har inverkan på deltagarnas välbefinnande och 

empowerment genom ett samlad inverkan av flera faktorer. De teman som framkom i fokus-

grupperna med betydelse för denna inverkan är 1) fokus på nuet genom musiken, 2) personlig 

utveckling, 3) meningsfull fritidssysselsättning samt 4) gruppens egenskaper och under detta 

tema fanns fyra underliggande teman; delaktighet, likvärdighet, tolerans, samarbete mot ge-

mensamt mål och ledarskapet. Studien har lett fram till en ökad förståelse om hur en musik-

gruppsverksamhet inverkar på individers välbefinnande och empowerment. Ett avstamp till att 

synliggöra de medverkande krafterna som har en roll i denna inverkan har påbörjats och det 

behövs mer forskning med bättre lämpade metoder för att mer ingående belysa fenomenet 
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“Music is not a thing at all but an activity, something that people do.”  

– Christopher Small, 1998 Musicking: the meanings of performing  

and listening.  

1. Bakgrund  

1.1. Folkhälsoläget 

I propositionen ”En förnyad folkhälsopolitik” har den svenska regeringen fastställt att 

folkhälsoarbetet ska ha individers behov av valfrihet och integritet i centrum samt att 

det ska bygga på villkoren och förutsättningar individen har. Att människan har kropps-

liga, själsliga och andliga behov ska vara grunden för folkhälsoarbetet och utanförskapet 

tas speciellt upp som ett hot mot folkhälsan. Delaktighet och inflytande i samhället är 

det första av elva målområden Sverige har att arbeta mot och inbegriper att skapa möj-

ligheter för individer och grupper att påverka den egna livssituationen (Regeringen, 

2008). Folkhälsan i Sverige är idag god då medellivslängden ökat de senaste åren (Soci-

alstyrelsen, 2013) men psykisk ohälsa är istället ett växande problem då det i Sverige 

idag råder hög arbetslöshet och brist på sysselsättning och detta medför en ökad risk för 

psykisk ohälsa (Falkstedt & Hemmingsson, 2011). Den psykiska ohälsan kan förebyg-

gas genom att individen finns med i ett starkt socialt nätverk och deltagande i kultur-

verksamheter bidrar till en positiv effekt på hälsan hos äldre bland annat genom ökade 

sociala kontakter. Sociala kontakter påverkar hälsan i stor grad och självförtroendet är 

en viktig faktor som även påverkar ett eventuellt riskbeteende hos individer. Förmågan 

att påverka sin livssituation påverkas av flertalet faktorer däribland deltagande i kultur-

liv menar Liljebjerg i en rapport från Folkhälsoinstitutet (Liljebjerg, 2005). Genom att 

öka människors empowerment, som beskrivs som individens egenmakt eller vardags-

makt, vill regeringen främja förmågan hos befolkningen att ta hand om sin egen hälsa. 

Detta ska göras genom att ha olika metoder tillgängliga för individer att finna lösningar 

på sina egna problem med hälsan (Regeringen, 2008).  

1.2. Vad säger forskningen? 

1.2.1. Kulturens effekt på livslängd 

Väänänen et al visar i en kvantitativ kohortstudie gjord i Finland från åren 1986-2004 

att deltagande i kulturaktiviteter har ett samband med lägre dödlighet och även med en 

lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar. Studien visar på att deltagande i kulturaktiviteter hos 
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den arbetande delen av populationen leder till att självmord, olyckor och andra våld-

samma sammanhang undviks i högre grad (Väänänen et al., 2009). Liknade resultat har 

tidigare påvisats av Bygren, Koonlan och Johansson i en svensk undersökning från 1996 

där kvantitativa data analyserats för att se samband mellan dödlighet och närvaro vid 

kulturevenemang av olika sorter. Studien använde data från en enkät vars syfte var att 

kartlägga levnadsförhållanden och inte specifikt kulturaktiviteter men påvisade ändå ett 

samband mellan närvaro vid kulturevenemang och lägre dödlighet. Det fanns dock 

många möjliga störande faktorer som kan ha påverkat resultatet (Bygren, Konlaan, & 

Johansson, 1996).  

1.2.2. Musik som hälsofrämjande aktivitet 

Forskning från Norge visar på gynnsamma hälsoeffekter av att lyssna på musik hos 

långtidssjukskrivna. Fynden i studien pekar på hur musik kan möjliggöra förändrings-

processer, ökad självkännedom, återhämtning samt personlig utveckling hos långtids-

sjuka. Dock kan man inte göra generaliseringar baserat på resultaten från den specifika 

studien på grund av att resultaten återger informanternas upplevda hälsa men prelimi-

nära slutsatser om gynnsamma hälsoeffekter kan dras. Forskarna förslår även att det 

finns outnyttjad potential i användandet av natur och kulturaktiviteter i hälsofrämjande 

syfte (Batt-Rawden & Tellnes, 2011). I den svenska exempelsamlingen ”Kultur för 

hälsa” ges flertalet exempel på de positiva hälsoeffekterna kulturaktiviteter har (Winzer, 

2005).  

I en annan studie från Norge föreslås att kulturaktiviteter i framtiden bör användas som 

en form hälsofrämjande aktivitet. Studiens resultat visar på att lyssnandet på musik och 

musicerande har möjligheten att för långtidssjuka individer skapa resurser för stresshan-

tering och välmående. Forskarna föreslår att i likhet med allmänna rekommendationer 

om mängden frukt och grönt varje människa bör äta om dagen och mängden fysisk ak-

tivitet varje människa bör ha varje dag, ska varje individ till exempel lyssna på två 

stycken musik om dagen eller besöka två kulturevenemang i veckan i hälsofrämjande 

syfte (Batt-Rawden, DeNora, & Ruud, 2005). 

1.2.3. Musik och individens hälsa 

Liknande resultat redovisas av Sloboda i en studie där 67 personer tillfrågades om deras 

mest uppskattade och känslosamma tillfällen i samband med att de lyssnade på musik. 

Två centrala teman påträffades i resultaten och de var att musiken möjliggjorde en för-
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ändring av känsloläget samt att musiken antingen förstärkte eller lösgjorde ett känslo-

läge. Sloboda förklarar att musiken inte skapar eller ändrar känslorna av sig själv men 

dock att den sätter personen i kontakt med sina existerade känslor så att personen lättare 

kan reflektera över sin situation och på det sättet möjliggöra en förändring. Sloboda 

påvisar även att fortsatt engagemang i musik var mer sannolikt hos de som har positiva 

erfarenheter av en musikalisk händelse (Sloboda, 1992). 

1.2.4. Möjliga negativa hälsoeffekter av kulturaktiviter 

I motsats till de positiva effekterna som tidigare nämnd forskning av kulturaktiviteter 

visar har en undersökning gjord på två brittiska musikkonservatorier visat att musikstu-

denter har lägre nivåer av hälsosamt beteende än individer som ingår i andra aktiviteter. 

Studien visar bland annat att ett lågt ansvarstagande för den egna hälsan och lägre för-

måga att hantera stress var vanligt hos musikstudenter.  Forskarna menar att musikstu-

denter möjligen har ett större fokus på psykosociala aspekter av hälsa än fysiologiska 

(Kreutz et al, 2009).  Likadant visar en senare brittisk studie där musikskolestudenters 

självrapporterade hälsa jämförs med studenter inom hälsovetenskap i åldrarna 18-26. 

Resultaten visade att musikstudenter värderar sin hälsa lägre än hälsostudenterna samt 

rapporterar fler och en större bredd av symptom. Forskarna föreslår att fynden i studien 

kan användas för att förbättra hälsan hos musikstudenterna genom att med resultaten 

som grund motivera hälsofrämjande aktiviteter som en del i musikutbildningen (Gins-

borg et al, 2009).  

1.2.5. Hur påverkas vår hjärna av musik 

Hjärnans funktioner påverkas av flertalet faktorer och senare forskning visar på att käns-

lor är en viktig del av styrningen. Neuropsykologi har utvecklats mycket de senaste årt-

iondena med hjälp av alltmer avancerade hjärnskanningsmetoder med bättre detaljerade 

avbildningar av hjärnan. Inom neuropsykologin finns två grenar där den ena förespråkar 

en strikt kognitiv mening där känslor inte framkallas utan bara uttrycks genom musik 

medan den andra, emotionella, menar att musik framkallar känslor hos lyssnaren och 

sedan påverkar beteendet. Utvecklingen inom neuropsykologin har gått från att ignorera 

känslor och bara se till hjärnan som en maskin till att se känslor som en viktig del av 

människors beslut och den senaste forskningen har visat att reaktionen i grundläggande 

känslor som glädje, sorg, ilska och rädsla av musik har varit liknande hos lyssnare i 

olika åldrar och används med fördel i till exempel filmmusik (Peretz, 2010). 
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Forskning inom detta område visar att trots olika kulturer skapas dessa grundläggande 

känslor likadant hos olika individer genom att lyssna på musik. Till exempel känner 

japanska lyssnare igen de grundläggande känslorna i musiken från hinduistisk kultur 

och även västerländsk musik samt vice versa (Balkwill & Thompson, 1999). Forskning-

en visar även att det inte behövs mer än en sekund för att uppfatta musik som sorglig 

eller glad vilket har lett till slutsatsen att uppfattningen av känslor i musiken är naturlig 

och inte kräver ansträngning (Vieillard et al., 2008). Steiner föreslår att känsloresponsen 

från musik är en medfödd mekanism i likhet som upplevelsen av smak som salt, bitter, 

sött och surt (Steiner, 1979).  

Effekter i hjärnan av musikupplevelser har mätts vid två olika nivåer. Dels vid det akuta 

tillfället det sker som till exempel ett högt cymbalslag och sedermera vid ett senare till-

fälle där upplevda känslor av musiken analyseras (Peretz, 2010). I hjärnans ventrala 

striatum som innehåller nucleus accumbens (hjärnans belöningscentrum) har ökad akti-

vering uppmätts samt en minskad aktivitet i amygdala hos individer som upplevt rys-

ningar vid lyssnande på musik (Blood & Zatorre, 2001). Peretz föreslår då att musik kan 

ge liknande effekter i hjärnans subkortikala strukturer som till exempel mat och droger 

(Peretz, 2010).  

1.2.6. Grupprocesser 

Kultur och musik är en aktivitet som kan utövas och avnjutas både på egen hand samt 

tillsammans med andra. I en rockgruppsverksamhet finns flertalet faktorer som kan på-

verka deltagares självskattade hälsa däribland gruppen som individen ingår i. Sten-

saasen och Sletta beskriver att mänsklig utveckling följer ett mönster som formas av 

växande beroende av varandra. Vår självbild och identitet skapas i interaktion med 

andra och grunden för en mental hälsa skapas i ett harmoniskt samspel med andra män-

niskor. Vidare beskrivs att lära sig nya färdigheter och lösa uppgifter tillsammans med 

andra leder till möjligheter att skapa positiva förväntningar på sig själv och sin omgiv-

ning och detta skapar i sin tur en grund för tillit till andra och samspel och en öppen 

kommunikation (Stensaasen & Sletta, 1997). Ledarskapet har stor betydelse för gruppen 

och eftersom människor är gruppvarelser och ständigt påverkas av andra människor i 

samspelet med omvärlden är det av stor vikt för individens hälsa att ingå i väl funge-

rande grupper. I små grupper lär sig individer värderingar, sociala färdigheter och för-

hållningssätt och anpassning efter andras behov lärs in som en del av socialisationen. 

Grupper kan dock vara både konstruktiva och destruktiva när det gäller individens hälsa 
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och i de grupper där ledare ingår krävs det för ett bra ledarskap en stor förståelse för hur 

individer fungerar i grupper då det är viktigt att fånga upp eventuella negativa beteen-

demönster (Nilsson, 1993).  

1.2.7. Välbefinnande  

Graden av välbefinnande hos individer är beroende av många faktorer däribland nivå av 

fysisk aktivitet, sjukdomar, stress, och socialt nätverk. Baylis (2005, sid 246) definierar 

välbefinnande som ett positivt och hållbart tillstånd i vilket en individ trivs och kan ut-

vecklas i. Baylis menar att graden av välbefinnande som en person har är ett resultat av 

individens förhållningssätt till verkligheten. Tre olika förhållningssätt finns som indivi-

der använder sig av; 1) verklighetsflykt, 2) snabba lösningar, 3) investering. Investering 

i detta fall innebär att planera sitt liv och att vidta nödvändiga åtgärder för att vara utrus-

tad för att möta verklighetens utmaningar och för att kunna vidmakthålla en positiv ut-

veckling. Exempel på sådana investeringar är motion, utbildning, tillräckligt med sömn 

eller att lyssna på musik (Baylis, 2005).  

Fredrickson (2005) pekar på att positiva känslor inte bara är välgörande för stunden utan 

även har långsiktiga effekter. Välbefinnandet hos individer kan påverkas både på det 

fysiska och psykiska planet. Genom att undvika negativa känslor och istället framkalla 

positiva känslor möjliggörs personlig utveckling som även skapar större motståndskraft 

mot påverkan av negativa yttre faktorer (Fredrickson, 2005). 

1.2.8. Stress 

Stress definieras på flera sätt däribland av Levi (2005, sid. 58) som beskriver Hans Se-

lyes definition som en organisms gaspådrag eller som en förslitning som sker i kroppen 

när återhämtning inte erhålls (Levi, 2005). Stress utan möjlighet att återhämta sig samt 

långvarig stress kan många gånger ge sig till känna både fysiskt och psykiskt. I studier 

av patienter med sömnsvårigheter har det framkommit att en stegrad fysiologisk aktive-

ring framkallad av ofta upprepad stress lett till sömnstörningar. Övriga symptom på 

stress är påtaglig kroppslig svaghet, koncentrationssvårigheter, värk och hjärtklappning-

ar (Kecklund & Åkerstedt, 2005). Theorell menar att stress och empowerment hänger 

tätt samman då en ökad stress i vardagen kan medföra minskad kontroll över sin vardag. 

Hur individer hanterar stress i det vardagliga livet påverkar resultatet av en exponering 

för stress. Med det menas att individens sätt att möta sin omgivning och sedan hantera 
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dessa situationer är tongivande för hur stressexponeringen påverkar individens hälsa 

(Theorell, 2005). 

1.2.9. Empowerment 

Empowerment beskrivs av Askheim som i grunden något positivt men som har utveck-

lats till att bli ett slagord för olika ändamål. Det har en betydelse både för kollektivet 

och för individen och har använts lite olika baserat på ändamålet bland annat av poli-

tiska organisationer. En variation av betydelsen är den amerikaniserade, där ett natural-

istisk självförverkligande är i fokus. En annan är den nordiska där empowerment funnits 

med i hälso- och sjukvårdssammanhang. Den nordiska betydelsen av empowerment 

inbegriper att stärka individers förmåga att påverka sin egen livsstil och hälsa och har då 

även en ekonomisk aspekt då det förväntas minska kostnaderna inom sjukvården (Ask-

heim & Starrin, 2007). 

Något som finns kvar genom alla betydelser är maktdimensionen i begreppet och i lik-

het med regeringens perspektiv på empowerment i ”En förnyad hälsopolitik” så är det 

egenmakt som behandlas i denna uppsats (Regeringen, 2008). Ett förändrat sätt att ar-

beta tas upp av Baum när det gäller empowerment och deltagande. Istället för att påpeka 

vad som kan göras och ”rädda” de som är i behov av hjälp och på det viset riskera att 

göra offer av deltagarna ska man istället ge över kontrollen till deltagarna och således 

stärka deras egenmakt (Baum, 2008).  

1.3. Sammanfattning 

Flertalet forskningsrapporter visar gynnsamma hälsoeffekter av olika kulturaktiviteter 

(Batt-Rawden & Tellnes, 2011; Väänänen et al., 2009)samt att psykisk ohälsa ökar i 

samhället (Falkstedt & Hemmingsson, 2011) men samtidigt används inte kulturaktivite-

ter i någon större utsträckning som hälsofrämjande aktivitet (Winzer, 2005). Denna stu-

die kan bidra till att klargöra hur kulturverksamheter påverkar välbefinnandet men även 

för att synliggöra de mekanismer i rockgruppsverksamheter som har inverkan på delta-

garnas välbefinnande. Resultaten kan även bidra till att skapa utförligare utvärderingar 

av de kulturverksamheter som finns i dagsläget. I denna uppsats undersöks med kvalita-

tiv metod och fenomenologisk/hermeneutisk ansats vilken betydelse spela musik i 

grupp har för deltagarna samt vilka eventuella hälsoeffekter det kan tänkas ge. En ökad 

förståelse för hur dessa aktiviteter kan medföra hälsoeffekter eftersöks samt om de er-

hålls av det sociala sammanhanget eller den konstnärliga upplevelsen.  
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Studien utförs med fokusgruppsmetod med intentionen att fånga så många perspektiv 

som möjligt på kort tid (Bloor et al 2001). I urvalet ingår fritidsmusikanter som hämtas 

ur en Rockskola där deltagare erbjuds musikundervisning i ensemblespel under en 

timme i veckan. Eftersom studien vill beskriva hur musikspelande i grupp inverkar på 

deltagarnas välbefinnande och empowerment och söktes därför informanter i en verk-

samhet där denna aktivitet utförs. Både nybörjare och mer erfarna musikanter deltar i 

verksamheten.   

1.4. Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syfte är att bidra till en större förståelse om huruvida spelandet av musik 

i grupp inverkar på deltagarnas välbefinnande och empowerment.  

• Har spelandet av rockmusik i grupp på fritiden en inverkan på deltagarnas välbe-

finnande? 

• Har det någon inverkan på deltagarnas upplevelse av empowerment? 

• Vad i sammanhanget är det som genererar effekten på deltagarnas välbefinnande 

och empowerment?  

1.5. Teoretiska utgångspunkter 

1.5.1. Hälsa 

World health organization definierar hälsa på följande vis:  

”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity” (World health organization, 1946) 

Hanser menar att WHOs definition genom att ta med begreppet ”well-being” öppnar för 

att det finns en subjektiv aspekt på hälsa där individens egna val står i fokus och en ba-

lans eftersträvas (Hanser, 2010). WHO ersatte definitionen 1986 i Ottawa med följande: 

”Health is seen as a resource for everyday life, not the objective of living. Health is a posi-

tive concept emphasizing social and personal resources, as well as physical capaci-

ties.”(World health organization, 1986)  

Att det finns flera definitioner på hälsa har Hallberg tagit fasta på och summerar dessa 

till att hälsa är ett normativt begrepp som sätts i samband med tidsandan, kulturen och 

kontexten. Samtliga har dock en central kärna i kroppsfunktioner, social och fysisk om-

givning (Hallberg, 2002). 
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1.5.2. Kultur och musik 

Kultur kan beskrivas på flera sätt däribland en betydelse som kommer ur det latinska 

ordet cultura och betyder odling. Musik kommer ur det latinska ordet musica vars ur-

sprung kan kopplas till grekiskans ton, dikt och talkonst. För att första vad musik inne-

bär kan en förklaring hämtas från Christopher Small, musik inte är ett ting utan istället 

något man gör. Att musicera är allt från att lyssna på radio hemma i köket, att spela i en 

symfoniorkester med 100 personer till att vissla under promenaden i parken (Small, 

1998). I denna definiton ligger således en betydelse att det inte är någon skillnad på att 

delta eller att vara åskådare i en kulturaktivitet. Kulturen skapas i det sociala samman-

hanget.  

2. Metod 

”Prepare to be changed. Looking deeply at other people’s lives will force you to 

look deeply at yourself.” – Michael Quinn Patton, 2002, Qualitative research 

and evaluation methods ed. 3  

2.1. Val av ansats 

I denna kvalitativa studie användes en hermeneutisk fenomenologisk metod och ansats. 

Motiveringen till valet av metod och ansats är att det är deltagarnas upplevelser av 

rockmusikverksamheten som ska utforskas och tolkas. Genom att intervjua informan-

terna om deras upplevelse av att spela rockmusik tillsammans ska en förståelse utveck-

las för de faktorer i sammanhanget som är viktiga för deltagarnas välbefinnande och 

samt för hur de påverkar deras livsvärld. Likt en resenär som Kvale skriver om ska in-

tervjuerna upptäcka och åskådliggöra om spelandet av rockmusik i grupp inverkar på 

deltagarnas välbefinnande (Kvale, 1997).  

Kvale redogör för flera aspekter av en kvalitativ intervju. Deskriptiv, förutsättnings-

medvetenhet, fokusering, förändring och det specifika är några av dessa. Att en intervju 

ska vara deskriptiv syftar till att livsvärlden hos informanten ska beskrivas nyanserat 

och innehålla flera infallsvinklar. Med förutsättningsmedvetenhet menas att den som 

utför intervjun ska vara medveten om sin egen förförståelse om ämnet och vara öppen 

för nya teman och kategorier. Dock menas med fokusering att den istället ska vara te-

matiskt styrd men inte vara rigid. Förändringsaspekten menar på att en intervju kan leda 

till nya insikter hos informanten och skildringen av livsvärlden kan skifta (Kvale, 1997).  
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Med en fenomenologisk ansats menas i detta fall att klargöra den livsvärld som framträ-

der och på vilket sätt den gör det. Att åskådliggöra den inverkan som rockmusiken har 

på deltagarnas välbefinnande och att försöka förstå på vilket sätt det har det är uppsat-

sens syfte. Patton beskriver fenomenologisk ansats som ett sätt att förstå hur personer 

skapar mening av erfarenheter och för att sedan omvandla erfarenheterna in till sitt eget 

medvetande. Fenomenologin förutsätter att det sätt som människor skapar mening av 

erfarenheter och sedan beskriver dessa är samma sak och detta sedan skapar människans 

livsvärld (Patton, 2002).  

Den hermeneutiska delen av ansatsen innebär tolkning av texter vilket innebär att tolka-

rens förförståelse av ämnet är med i skapandet av resultatet. Kvale redogör för hur in-

tervjutexter och litterära texter skiljer sig genom att intervjuaren tillsammans med in-

formanterna deltagit i skapandet av den text som sedan ska tolkas. För att förstå hur 

delarna samverkar med helheten krävs en förförståelse vilket Kvale lägger fram och 

denna används i tolkningen av resultatet i denna studie. Inom hermeneutisk tradition 

ingår att för studiens trovärdighets skull redogöra för förförståelsen forskaren har av 

ämnet för att belysa tolkningsprocessen (Kvale, 1997). Forskaren har i detta fall själv 

deltagit i liknande verksamhet som undersöks och är hobbymusiker sedan många år och 

har varit del av flertalet musikgrupper. Möjligheten att vara delaktig i skapandet av mu-

sik tillsammans med vänner och att ha en bra fritidssysselsättning har betytt mycket för 

välbefinnandet hos författaren av denna uppsats. 

2.2. Urval  

Informanter söktes ur Rockskolans befintliga rockgrupper i en Mellansvensk kommun. 

De som ville delta i studien fick sedan ingå i fokusgrupper. Heterogena uppsättningar av 

deltagare i grupper valdes före homogena uppsättningar för att belysa ämnet ur så 

många vinklar som möjligt (Wibeck, 2010). Sammanlagt skickades inbjudan och 

missivbrev för att delta i fokusgrupp till 13 deltagare i Rockskolan och det slutliga anta-

let som deltog var sju stycken (för missivbrev se bilaga 1). Deltagarna bestod av fyra 

män och tre kvinnor. En man var pensionär och samtliga övriga deltagare förvärvsarbe-

tade. Samtliga deltagare hade barn varav tre hade vuxna barn. Urvalet baserades på, som 

Padgett beskriver, ett intensitetsurval med motivering av att studien vill beskriva rock-

musikspelandets inverkan på deltagarnas välbefinnande och empowerment och därför 

söktes urvalet i en verksamhet där denna aktivitet utförs (Padgett, 2012). Maximal vari-

ation i urvalet eftersöks för att försöka belysa fenomenet ur så många perspektiv som 
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möjligt. Patton beskriver maximalt variationsurval som en metod där alla typer av ex-

ponering undersöks, dock kommer personer som inte deltagit i Rockskolan att exklude-

ras vilket skiljer sig från Pattons beskrivning (Patton, 2002). Skälet till att denna urvals-

princip är relevant är att ålder och kön varierar i fokusgrupperna samt att deltagarnas 

skäl att delta i Rockskolan varierar utifrån individuella behov. Denna urvalsprincip mo-

tiveras ytterligare av att samtliga medlemmar i en rockensemble inkluderas i urvalet, 

vilket innefattar sångare, gitarrister, trumslagare, basister m.fl. beroende på samman-

sättningen i ensemblen.  

2.3. Datainsamling 

En ostrukturerad tematisk intervjuguide utformades då det inte fanns en klar målsättning 

om vad informanterna hade att säga om ämnet. Wibeck föreslår att denna typ av inter-

vjuguide är bra att använda för att komma åt deltagarnas associationer kring området 

(Wibeck, 2010). En pilotintervju genomfördes med en musikterapeut för att validera 

frågorna och därefter redigerades intervjuguiden (se bilaga 2). Vid datainsamlingen an-

vändes sedan två fokusgruppsintervjuer med ett deltagarantal av fyra och tre personer. 

Fokusgrupperna genomfördes i en ostörd samlingslokal där deltagarna satt runt ett bord. 

Fyra teman diskuterades som presenterades på en whiteboard en efter en. De teman som 

diskuterades var: 

1. Rockskolan – Varför började du i Rockskolan och vad har den betytt för dig? 

2. Gruppen – Att ingå i en grupp, vad har det betytt för dig? 

3. Levnadsvanor och hälsa – Vilken betydelse har Rockskolan och att spela musik i 

grupp har för din hälsa och dina levnadsvanor? 

4. Inflytande över vardagen, Empowerment – Vilken betydelse har Rockskolan och 

att spela musik i grupp haft för din känsla av kontroll och inflytande över din 

vardag? 

Varje fokusgrupp tog ca 60 minuter att genomföra med ca 10-15 minuters diskussion på 

varje tema. Intervjuerna spelades in med två separata bandspelare för att säkerhets skull. 

Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant av författaren av uppsatsen med hjälp av 

dator och bandspelare. Fokusgrupp används för att på så kort tid som möjligt samla in 

mycket data och beskrivs av Patton ha blivit ett viktigt verktyg marknadsundersökning-

ar för att kvalitetssäkra produkter och tjänster (Patton, 2002). Bloor menar att fokus-

grupper är en bra metod för att förundersöka ett forskningsfält för att hitta ämnen för 
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fortsatt forskning (Bloor et al, 2001). Genom att undersöka specifikt gruppverksamheter 

med fokusgruppmetod kan de hälsofaktorer som berörs sedan belysas och undersökas 

ytterligare. För att underlätta transkribering och sedermera analys av resultatet ombads 

deltagarna att inte prata i mun på varandra under intervjutillfället.  

2.4. Dataanalys  

En beskrivande tematisk innehållsanalys utfördes av den transkriberade texten genom 

att först läsa igenom utskrifter av transkriberingarna och markera i marginalen där in-

tressanta utsagor fanns. Meningsbärande enheter markerades i den transkriberade texten 

och kommenterar gjordes i marginalen av dokumentet för framtida kodning och katego-

risering. Därefter flyttades den transkriberade texten över till tabeller i ett word-

dokument för fortsatt analys. Tre kolumner användes i tabellen där kolumn ett innehöll 

frågor ställda av intervjuaren, kolumn två innehöll informanternas svar och kolumn tre 

innehöll kodningen. Kodning utfördes sedan genom att sammanfatta de meningsbärande 

enheter som påträffades i texten. Detta utfördes fyra gånger i ett försök att framkalla en 

djupare reflektion över informanternas utsagor och min egen förförståelse och därmed 

minska dess påverkan på resultatet. För att sedan tematisera koderna i tabellen klipptes 

en utskrift av kodningen i bitar där sedan de koder som anknöt till samma frågeställning 

i syftet placerades tillsammans för att åskådliggöra resultatet (Kvale, 1997). Genom hela 

analysprocessen användes syftet som vägledning i tolkningen av det insamlade materi-

alet. I linje med den hermeneutiska ansatsen ingick forskarens förståelse för samman-

hanget informanterna befann sig i och samtalet och mötet med informanterna vid data-

insamlingstillfället samt den i efterhand transkriberade texten i den slutgiltiga tolkning-

en av data. Då informanternas livsvärld framträdde i den transkriberade texten tillsam-

mans med forskarens intryck från datainsamlingstillfället tolkades betydelsen av feno-

menet för informanten i kombinationen med den förförståelse forskaren hade av dels 

den tidigare forskningen kring fenomenet men även ur det perspektiv forskaren haft 

genom egna erfarenheter av fenomenet (Patton, 2002).  

Wibeck föreslår att analys av topikala stigar och landmärken i fokusgruppsammanhang 

ger goda resultat. Detta innebär att ämnen som ofta återkommer i diskussionen har sär-

skild relevans för det forskade fenomenet. Dessa dyker ofta upp tidigt i diskussionen 

även om forskaren inte ställer specifika frågor om det och kan vara dominerande i bety-

delsen av det forskade fenomenet för informanterna (Wibeck, 2010).  
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2.5. Etiska överväganden  

Missivbrev delades ut till samtliga deltagare där studiens syfte presenterades. I 

missivbrevet meddelades även om frivilligheten att delta med hänsyn till samtyckes- 

och informationskravet. Vid intervjutillfällena förklarades att det bandade materialet 

endast kommer att användas av författaren till uppsatsen under vårterminen 2013 vid 

skrivandet av denna uppsats för att sedan raderas. Innan fokusgrupperna genomfördes 

gavs ytterligare information om frivilligheten att delta i studien och att det kunde avbry-

tas när som helst utan någon förklaring. Det förklarades även vid detta tillfälle att ef-

tersom intervjuerna sker i fokusgrupper kan inte konfidentialitet till fullo utlovas då 

deltagarna själva kan sprida materialet vidare. I och med detta har konfidentialitets- och 

nyttjandekravet tillgodosetts (Vetenskapsrådet, 2002) 

3. Resultat 
I försöket att finna en större förståelse om huruvida rockmusikspelande i grupp kan in-

verka på deltagares välbefinnande samt upplevd känsla av empowerment presenteras 

informanternas diskussioner och svar från fokusgrupperna tematiskt under de frågeställ-

ningar i uppsatsen som de anknyter till. För att överskådligt och på ett logiskt vis pre-

sentera resultatet inleds redovisningen med att först visa om deltagarna i rockmusik-

verksamheten märkt en inverkan på deras välbefinnande för att sedan beskriva om del-

tagarna upplevt om rockmusikverksamheten inverkat på deras upplevda känsla av em-

powerment. Avslutningsvis redogörs för vilka faktorer och sociala processer i samman-

hanget som av informanterna upplevs vara betydelsefulla för denna inverkan.   



 

13 

 

Figur 1: Resultatöversikt med citat från informanter 

 

3.1. Har spelandet av rockmusik i grupp en inverkan på deltagarnas välbefin-

nande? 

Informanterna berättade vid tillfällen om observerade resultat av verksamheten. Ett ökat 

välbefinnande före, under, efter och vid samtal kring verksamheten upplevdes av infor-

manterna.  

Informant 3 - Ja, jag mår alltid bra när jag åker härifrån på tisdagarna. Välbefinnandet får 

en kick under och efter denna timme. 

Har spelandet av rockmusik i grupp en  
inverkan på deltagarnas välbefinnande? 

Beskrivs ge ett ökat välbefinnande före,  
under och efter speltillfällen.  

"Välbefinnandet får en kick under och efter 
denna timme" 

Har det inverkan på deltagarnas  
upplevda känsla av empowerment? 

Beskrivs ge ökad självkänsla och en starkare  
motivation att hålla fast vid "egentid". 

"Det är väl just beslutet om att jag ska ta 
mig den här tiden egentligen. I och med att 
jag går här så håller jag fast vid att jag ska 

ha det här som är min tid." 

"Man blir ju lite stolt av att man klarar av 
det. Att man är del av det liksom, att man 

har vågat tagit steget och är med." 

Vad i sammanhanget inverkade på  
deltagarnas välbefinnande och empowerment? 

Fokus på nuet  
genom musiken 

"Man fokuserar på att spela, vara här och 
nu, närvarande och sen när man åker 
härifrån så är man upprymd och glad" 

Personlig utveckling 

"Att kunna spela det själv det ger 
ganska mycket, nån form av 

tillfredställelse eller vad det är. Nån 
slags egotrip för mig själv kanske" 

Meningsfull 
fritidssysselsättning 

"Nu har jag en timme för mig själv 
och göra något som jag, åtminstone 

just nu, tycker är det roligaste jag vet" 

Gruppens egenskaper 

Delaktighet 
"Då växte man ju en halvmeter till för nu 

tänkte man att nu är man ju med i ett 
gäng" 

Likvärdighet 
"Jag tycker det är skönt att inte vara den 

som håller i utan att jag är som alla andra. 
Det tycker jag är jätteskönt" 

Samarbete mot ett  
gemensamt mål 

"Det är ju hela gänget tillsammans som kör 
samtidigt och det är då det blir ett resultat. 

Alla är beroende av varann" 

Tolerans 
"Jag tror att toleransen är betydligt högre i 

den här gruppen är vad den är i t.ex. 
arbetslaget på arbetsplatsen" 

Ledarskapet "... så är ledaren hela tiden på och säger 
“det är bra” och det tycker jag känns bra" 
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Att spela musik tillsammans beskrevs av informanterna ge ”olika saker än fysisk trä-

ning” och ge ”mental påfyllnad”.  

Informant 4 - Det här ger mer glädje. Sen skulle kanske kroppen, fysiskt skulle den behöva 

gymmet bättre kanske men psyket behöver det här bättre 

Intervjuare - Ser ni det(fysisk träning och musikverksamhet) som två motsatser? 

Informant 4 - Nä men det ger olika saker. 

Informant 1 & 2 – Mm (instämmer) 

Informanterna beskrev hur speltillfällena gav ett ökat välbefinnande vid andra tidpunk-

ter och sammanhang som förekom utanför verksamheten.  

Informant 2:… Så det är två aspekter, Jo men dels som informant 3 sa att man jäser när 

man har klarat någonting när det är på spelningarna men även i kontakt om jag sitter och 

pratar på jobbet, jaja vi spela den igår. Då jäser man ju också eller då höjs ju självkänslan 

också för att man kan säga att det här har jag faktiskt klarat av vad ni än tror. 

En skillnad i gruppen fanns att påvisa då det hos männen i fokusgrupperna oftare besk-

revs vara prestationen av att lyckas få musiken att fungera i gruppen och inte välbefin-

nandet som var i fokus.  

Informant 1 - Jo jag tycker att när man har fått spela, ja det gick ju klockrent ja då tycker 

man ju att nu har man ju klarat av någonting, kommit över en tröskel, då mår man ju inte 

dåligt precis. 

En informant beskrev hur fysisk aktivitet fått ge vika för att istället delta i musikverk-

samhet vilket fick medhåll från andra informanter. Inget ytterligare framkom när det 

gällde levnadsvanor.  

Informant 4 - … det här vill ja absolut göra. Sen ibland då är det omöjligt att få till det men 

det här… hade det här varit ett pass på gymmet då hade jag skippat det kan jag säga.  

3.2. Har det inverkan på deltagarnas upplevda känsla av empowerment? 

Rockgruppsverksamheten har haft en inverkan på deltagarnas självkänsla och känsla av 

att kunna påverka sin vardag. Informanternas skildringar innefattade upplevd ökad 

självkänsla och en upplevd högre benägenhet att prioritera egentid. Informanternas 

skildringar kring begreppen vardagsmakt och beslutsamhet och deras förhållande till 

rockmusikverksamheten kategoriserades in under två huvudkategorier.1) håller fast vid 

”min” tid och 2) en ökad självkänsla.  
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3.2.1. Egentid 

Flera av deltagarna berättade om hur tiden i veckan prioriterades högt och att andra ak-

tiviteter valdes bort.  

Informant 6 - För min del är ju den här timmen nästan helig, jag säger ifrån mig grejer an-

nars som infaller tisdagar kl. 18. Om det påverkar vardagen det vet jag väl inte men … 

Detta uttalande var karaktäristiskt för båda fokusgrupperna genom att deltagarna inte 

såg musikverksamheten som en hälsofrämjande aktivitet men att verksamheten ändå 

gav en positiv inverkan på deltagarnas välbefinnande som fick till följd att verksamhet-

en prioriterades högt. Begreppet ”egentid” kom på tal vid flera tillfällen i bägge fokus-

grupperna och kan anses vara ett av de dominerande skälen för deltagarna att fortsätta 

delta i verksamheten.  

Informant 4 - För mig är detta det enda fritidsintresset jag kostar på mig. Det finns inte tid 

för fler, egentligen finns det inte tid för det här heller. 

/ 

Informant 4 - Det är väl just beslutet om att jag ska ta mig den här tiden egentligen. I och 

med att jag går här så håller jag fast vid att jag ska ha det här som är min tid. 

/ 

Informant 7- Ja det är väl det att dels man har ju liksom krav på sig hela tiden, krav på 

jobbet, krav när man kommer hem, fru och barn och det här är min stund. 

Skillnader i fokusgrupperna observerades då deltagare med arbete och familj i högre 

grad talade om värdet av egentid.  

3.2.2. Ökad självkänsla 

En ökad självkänsla skildrades av deltagarna komma från flera olika aspekter av verk-

samheten. Dels kan det härledas till att deltagaren får tiden att syssla med något av sina 

intressen och där får utvecklas i egen takt och att lyckas med något.  

Informant 4 - Nämen överhuvudtaget att jag känner att jag har en grej som är min, och 

igen då jag är inge duktig men jag fixar det här 

/ 

Informant 1- Ja det är ungefär så man känner. Det här har man ju fixat och då får man lik-

som en självkänsla på nå vis och då mår man mycket bättre. 
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Den ökade självkänslan kan även kopplas till att deltagarna tillsammans med andra i en 

grupp nått ett gemensamt mål.  

Informant 3 - Man blir ju lite stolt av att man klarar av det. Att man är del av det liksom, 

att man har vågat tagit steget och är med. 

Denna upplevelse av ökad självkänsla beskrevs av deltagarna ha lett till ett större mod 

att prova nya saker samt ett ökat självförtroende.  

Informant 3 - Det kan ju vara att självkänslan har vuxit och att man kan  

våga sig på nya saker. Man tror mer på sig själv. 

Informant1 - Det tror jag 

Informant 3 - Man törs prova på saker, man tänker att “äh jag provar det spelar ingen roll 

om det inte går så bra” 

Informant 1 - Nämen det tror jag att det är så (instämmer) ja menar vågar man hoppa det 

här och det här gick ju bra då kanske man kan prova något annat också och se, ja går det 

inte så går det inte 

Informant 3 - Ja (instämmer) man har blivit modigare i vissa sammanhang. 

Detta illustrerar hur en positiv självbild och identitet kan skapas i interaktion med andra 

i ett harmoniskt samspel med andra människor.  

3.3. Vad i sammanhanget inverkade på deltagarnas välbefinnande och  

empowerment?  

Informanterna talade om många faktorer som gav en känsla av ökat välbefinnande och 

ökad självkänsla. Dessa faktorer delades upp i teman. De övergripande teman som fanns 

i resultatet är utan inbördes ordning: 1) fokus på nuet genom musiken, 2) personlig ut-

veckling, 3) meningsfull fritidssysselsättning samt 4) gruppens egenskaper. Under temat 

”Gruppens egenskaper” påträffades fyra underliggande teman; delaktighet, likvärdighet, 

tolerans, samarbete mot gemensamt mål och ledarskapet.  

3.3.1. Fokus på nuet genom musiken 

Informanterna beskrev hur musikens krav på koncentration tvingade bort tankar om 

vardagsproblem och stress och gav positiva effekter på välbefinnandet.  

Informant 3 - Man fokuserar på att spela, vara här och nu, närvarande och sen när man 

åker härifrån så är man upprymd och glad och har lagt det där bakom sig det som kanske 
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har varit tidigare under dagen och så har man fyllt på energidepåerna med massa glädje 

och positiva bitar. 

/ 

Informant 3 - Och vad det har betytt för mig är att... ja det… ett break i vardagen att man 

när man kommer hit så är det bara musiken man fokuserar på. Och även om man är stres-

sad och så. 

Denna inverkan från musiken bekräftades i båda fokusgrupperna.  

Informant 5: … om man kommer hit och har bekymmer med saker och ting, så kommer man 

hit och spelar under en timme så måste man koncentrera sig så mycket på det så man kan 

inte ägna sig åt det bekymret. Det får vänta då den timmen. Det kommer inte fram då. 

Vid tillfällen då tiden inte räckt till uteblev en del av de positiva effekterna på välbefin-

nandet vilket föreslår att musikens inverkan på deltagarnas fokus på nuet är betydelse-

fullt i sammanhanget.   

Informant 2 - Jag tror att om det var aningen längre så skulle det bli mer positivt. Jag blir 

inte stressad av det. Jag sitter inte och tänker på det är kort tid kvar. Men man har så 

mycket mer man vill ge så man får stanna upp för att vi inte hinner. 

/ 

Informant 2 - Spela mera låtar vi hinner liksom inte... idag har vi hållt på med samma hela 

tiden. Förra gången gjorde vi också den här låten. Det här förstår jag att det är så, ska le-

daren sitta med mig och tala om hur jag ska spela och med informant 4 och det är ju så när 

det är i ett band. Så jag skulle gärna ha en längre tid, jag som har tid då, och jag känner 

att när det är som bäst, då ska vi sluta, alltid. 

3.3.2. Personlig utveckling 

Genom rockgruppsverksamheten beskrev informanterna att de fick möjligheter att ut-

vecklas och nå nya mål med sitt musicerande samt även att få känna sig ”ung på nytt”.  

Informant 2 - Det har betytt att jag tycker det är kul att lära mig nåt nytt. Jag får lite grann 

en insikt när man tittar på band som spelar och lyssnar på musik. 

/ 

Informant 1 - Nu vill man ha en lugnare miljö. Musiken var bättre. Nämen det blir väl så-

där man växer väl ifrån allt. Skruvande och trimmande åt alla håll. Det här trivs jag väl-

digt bra med. Man blir som ung på nytt om man säger det. 
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/ 

Informant 7 - jag ramlar tillbaka till det där att jag kan spela sån musik jag tycker om 

själv. Sån jag lyssnar mycket på själv. Att kunna spela det själv det ger ganska mycket, nån 

form av tillfredställelse eller vad det är. Nån slags egotrip för mig själv kanske 

3.3.3. Meningsfull fritidssysselsättning 

Att få träffa vänner och ha roligt genom en meningsfull fritidssysselsättning var en del 

att det som informanterna ansåg vara betydelsefullt med rockgruppsverksamheten.  

Informant 1 - Jag börja hösten 2007 och gjorde mitt första framträdande på scen maj 2008 

med darrande ben och hjärtklappning (skämtsamt) men det gick skitbra. Efter första låten 

tyckte man det var bara kul sen har det gått av bara farten. Så man ser fram emot uppträ-

danden varje år för jag tycker det är kul. Musiken har jag mest som, ja det är hobby. Tyck-

er det är väldigt roligt med musik överhuvudtaget och så träffar man ju kompisarna och 

har kul varje gång. Ja det är i stort sett största hobbyn jag har. 

/ 

Informant 7 - Nu har jag en timme för mig själv och göra något som jag, åtminstone just 

nu, tycker är det roligaste jag vet. Jag tror det är det. Sen om vi spelar bra eller om det lå-

ter skit, det känns iallafall bra. 

En känsla av upprymdhet kom på tal i båda fokusgrupperna och då i samband med att 

gruppen tillsammans lyckades få musiken att ”flyta”. 

Informant 3 - Ja det är mycket i vardagen, kommer man hit så kopplar man bort det andra 

och man blir väldigt upprymd av dom här träffarna 

Intervjuare - Upprymd? av vadå? 

Informant 3 -Av musiken att vara ... 

Informant 4 - När det flyter! 

Informant 3 -När det flyter ja!  

/ 

Informant 7 - Vi är ju här för att vi ska ha kul och spela musik och det gör inte så mycket 

om någon spelar fel eller tokigt. Det är klart att det är läckert när det funkar, då blir vi ju 

upprymda allihop 
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3.3.4. Gruppens egenskaper 

Hur väl gruppen fungerade och vilka egenskaper den hade diskuterades vid flertalet 

tillfällen. Detta visade sig vara mycket betydelsefulla delar av det som haft inverkan på 

deltagarnas välbefinnande. Gruppens kännetecken delades upp i fem underliggande te-

man.  

Delaktighet 

Känslan av att ingå en grupp och känna delaktighet var den mest omtalade egenskapen 

när gruppen kom på tal.  

Informant 1 - Jo då blev man ju ett gäng trummisar, sångare man blev plockade och då 

växte man ju en halvmeter till för nu tänkte man att nu är man ju med i ett gäng 

En skillnad som märktes i fokusgrupperna var att de äldre deltagarna i högre grad talade 

om positiva känslor kring delaktighet i gruppen.  

Informant 3 - Man blir ju lite stolt av att man klarar av det. Att man är del av det liksom, 

att man har vågat tagit steget och är med. 

Samarbete mot ett gemensamt mål 

En del av gruppens egenskaper är att arbeta mot ett gemensamt mål och när det fungerar 

bra erhålls positiva effekter på deltagarnas välbefinnande. 

Informant 5 - Själv är jag liksom ingenting utan det är ju hela gänget tillsammans som kör 

samtidigt och det är då det blir ett resultat. Alla är beroende av varann. 

/ 

Informant 7 - … Och den tredje spelar i en annan tonart. Det låter ju hemskt men sen så “ 

vi tar det en gång till, en gång till” och sen är det en jävla tillfredställelse när det plötsligt 

bara börjar låta bra. När man får ihop det liksom. När det börjar svänga. 

Känslan av att ”komma över en tröskel” uttrycktes i båda fokusgrupperna och var en 

källa till positiv inverkan på välbefinnandet.   

Informant 1 - Jo jag tycker att när man har fått spela, ja det gick ju klockrent ja då tycker 

man ju att nu har man ju klarat av någonting, kommit över en tröskel, då mår man ju inte 

dåligt precis. 
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Likvärdighet  

Att känna sig likvärdig med övriga deltagarna i gruppen betraktades av båda fokusgrup-

perna vara viktigt och uttrycktes vid flera tillfällen. Deltagare med krävande arbeten 

beskrev speltillfällena som en möjlighet att ”vara som alla andra” och därmed inte be-

höva ta ett övergripande ansvar.  

Informant 4 - Jag tycker det är skönt att ingå i en grupp där vi är på samma nivå. I jobbet 

då är jag ledare, sektionschef, och jag tycker det är skönt att inte vara den som håller i 

utan att jag är som alla andra. Det tycker jag är jätteskönt. 

Tolerans 

Gruppen förmedlade till deltagarna en känsla av lägre krav och ökad tolerans för miss-

tag i jämförelse med arbetsliv och familjeliv vilket hade en inverkan på deltagarnas väl-

befinnande.  

Informant 7 - … Jag tror att toleransen är betydligt högre i den här gruppen är vad den är 

i t.ex. arbetslaget på arbetsplatsen. Vi är ju här för att vi ska ha kul och spela musik och det 

gör inte så mycket om någon spelar fel eller tokigt. Det är klart att det är läckert när det 

funkar, då blir vi ju upprymda allihop. 

/ 

Informant 7: … Man har ju liksom krav på sig hela tiden, krav på jobbet, krav när man 

kommer hem, fru och barn och det här är min stund. Nu har jag en timme för mig själv och 

göra något som jag, åtminstone just nu, tycker är det roligaste jag vet. Jag tror det är det. 

Sen om vi spelar bra eller om det låter skit, det känns iallafall bra. 

Ledarskapet 

Gruppens ledare har stor inverkan på vad deltagarna tar med sig av verksamheten i form 

av inverkan på deras välbefinnande och även självkänsla. Ledaren fungerade i dessa fall 

som musiklärare som anpassade musikmaterialet till en passande nivå för deltagarna 

samt även som en coach som peppade deltagarna med positiva kommentarer.  

Informant 4 - Ledaren peppar så mycket, och ledaren ger så mycket hela tiden och säger 

“det är bra, det är bra” även om jag känner att “fasiken vad dåligt det gick” så är ledaren 

hela tiden på och säger “det är bra” och det tycker jag känns bra. 

Informanterna delade med sig av ett tillfälle när detta inte fungerade upplevde deltagar-

na en mindre positiv inverkan på sitt välbefinnande. 
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Informant 3- En utav gångerna kom det in en vikarie och sa “ja nu får ni spela nåt ni kan” 

och vikarien var stressad och pådrivare. ”Schupp schupp kör så här!” och så körde vi på 

lite trevande. Men det var inte bra i vikariens öron  

Informant 2 - Vikarien tyckte att vi kunde inte grunderna och han hade ju helt rätt. Vi har 

ju bara hoppat in och spela en låt. Vi kan ju bara spela de här nio låtarna och inget annat.  

Informant 1- Men det var ju stimulerande att komma och säga att ni inte kunde grunderna. 

Informant 2 - Nämen det var ju det han mena och vi måste lära oss grunderna tyckte vika-

rien och där stod vi som fån och tänkte att vi skiter i grunderna. Vi har inga ambitioner, vi 

har inga planer på att bli ett känt band 

3.4. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan denna studie ge indikation på att en rockgruppsverksamhet kan 

inverka positivt på deltagarnas välbefinnande och empowerment samt ge en indikation 

om vilka förhållanden som kan vara relevanta för denna inverkan. Eftersom informan-

terna i båda fokusgrupperna berättat om upplevd stärkt självkänsla, större känsla av mod 

och en större prioritering på egentid finns det skäl att tro att en fungerande rockgrupps-

verksamhet med bra ledare ger goda effekter på deltagarnas välbefinnande och känsla 

av empowerment. De ämnen som togs upp och diskuterades av deltagarna i fokusgrup-

perna åsyftade grundläggande hälsobehov som till exempel delaktighet, tillhörighet, 

stresshantering och personlig utveckling.  

4. Diskussion 

4.1. Inledning 

Fokusgruppsstudien föreslår att den undersökta musikverksamheten haft inverkan på 

välbefinnandet och känslan av empowerment hos deltagarna i detta fall. Många faktorer 

upplevs behöva samverka för att en positiv inverkan hos deltagarna ska erhållas och 

denna studie kan med den begränsade metod som använts endast ge förslag på intres-

santa forskningsspår inom kulturverksamheter och folkhälsa. Denna studie visar att med 

den använda metoden förefaller den studerade verksamheten fånga in många aspekter 

av WHOs definition på hälsa (World health organization, 1946). Dock finns det be-

gränsningar i metoden och inga slutsatser kan dras om deltagarnas hälsa.   
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4.2. Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visar att den undersökta gruppen erhållit goda effekter på välbefin-

nandet och känsla av empowerment av den rockgrupp som de deltagit i. Deltagarnas 

skildringar om ”mental påfyllnad” och deras upplevelser av att ”bli ung på nytt” samt 

”break i vardagen” föreslår att musikaktiviteten lösgjort ett känsloläge i likhet med vad 

Sloboda påvisat i sin studie (Sloboda, 1992). Speltillfällets krav på koncentration från 

deltagarna kan ha gett deltagarna en rast i den dagliga stressen vilket medfört att hjärnan 

fått återhämtning. Dessa effekter på stressnivåer kan dock inte styrkas i denna studie 

och är något för framtida forskning att utreda. Likväl överensstämmer resultatet att del-

tagare som haft positiva erfarenheter av musikaliska händelser i större grad fortsätter 

med dessa aktiviteter.  

Att stress och empowerment har ett tätt samband bekräftas i denna studie som Theorell 

tidigare hänvisat till (Theorell, 2005). Detta genom att deltagarna skildrat upplevelser av 

ett ”break i vardagen” och känslor av att ”släppa allt annat” och sedermera ökade själv-

känsla och stärkta motivation att stå fast vid sin ”egentid”. Orsakerna till denna inver-

kan kan dock inte härledas till en specifik faktor i sammanhanget med denna studie. 

Fynden visar snarare på en övergripande bild av att ha en meningsfull fritidssysselsätt-

ning med en fungerande gruppverksamhet där många faktorer är har betydelse. Faktorer 

som personlig utveckling, fokus på nuet genom musiken och gruppens egenskaper där 

delaktighet, likvärdighet och ledarskap ingår är betydelsefulla i sammanhanget.  

Det kan dock uppstå problem om deltagare överger fysisk aktivitet i förmån för kultur-

verksamhet. Detta fynd kan tolkas på olika sätt och är i linje med Kreutz, Ginsborg och 

Williamons studie (Kreutz et al., 2009). Deltagarnas diskussioner kring fysisk aktivitet 

antyder en likhet med musikkonservatoriestudenterna i den brittiska studien i det att det 

finns en norm bland musiker där de inte förväntas ha särskilt hälsosamma levnadsvanor. 

Dock kan det finnas andra faktorer som påverkar deltagarnas levnadsvanor då speltill-

fällena endast inträffar under en timme i veckan.  

Det är problematiskt att i denna studie skilja på gruppens inverkan och musikens. Det 

som talar för att musiken har en särskild inverkan utöver gruppen är att vid de speltill-

fällen som speltiden begränsats på grund av inlärandet av nya låtar och andra problem i 

gruppen, upplevdes inte den positiva inverkan vilket då kan visa på att musikens effekt 

är betydelsefull. Denna typ av studie kan dock varken bekräfta eller avvisa om det har 
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ett samband med de effekter i hjärnans belöningscentrum som uppmätts av Blood och 

Zatorre (Blood & Zatorre, 2001). 

Då verksamheten, då den fungerar, framkallar positiva känslor hos deltagarna har den 

möjligtvis i enlighet med Fredricksons teorier långsiktiga verkningar på deltagarnas 

hälsa (Fredrickson, B. L., 2005). Om dessa långsiktiga verkningar har någon inverkan 

på livslängd som Väänänens (Väänänen et al., 2009) och Bygrens studie (Bygren et al., 

1996) föreslår går inte att visa med denna typ av studie. Likheter finns dock med resul-

taten Väänänens fått fram då deltagare i båda fallen föreslås ha stor nytta av kulturakti-

viteter för att hantera stress i vardagen och under svåra tider i livet. Sammantaget finns 

det då en möjlighet att livslängden påverkats hos deltagarna i Rockskolan (Väänänen et 

al., 2009). 

4.3. Metoddiskussion 

I den kvalitativa ansatsen som denna studie använder sig av finns det både möjligheter 

och problem genom att forskaren rört sig på ett kontinuum mellan ett strikt fenomeno-

logisk tolkningsperspektiv och ett mer hermeneutiskt perspektiv. Författaren har person-

liga erfarenheter av liknande verksamheter som den undersökta vilket innebär att tolk-

ningen av resultaten har grund i forskarens förförståelse och erfarenheter. Kvale menar 

att forskaren i analysen av texten rör sig mellan delarna och helheten och i detta fall 

menas de enskilda utsagorna från informanterna och en förståelse för helheten som de 

ingår i (Kvale, 1997). Dessa erfarenheter har dock varit till nytta i förståelsen för sam-

manhanget som informanterna befunnit sig och därmed hjälpt till i utformandet av rele-

vanta frågeställningar och vid uppkomsten av följdfrågor vid intervjutillfället.  

En svaghet i denna studie är den brist på analytisk triangulation som förekommit då 

författaren på egen hand utfört datainsamling, transkribering och tolkning av resultaten 

(Patton, 2002). Resultaten kan då möjligtvis ha influerats av de personliga erfarenheter 

författaren har av verksamheten samt att fynd kan ha erhållit felaktig innebörd eller för-

bisetts.  

Fokusgrupp är inte en metod anpassad för djupgående forskning utan kan endast påvisa 

sammanhang för framtida forskning (Bloor et al., 2001). Wibeck påpekar en svaghet i 

fokusgrupp som metod och menar att det i existerande grupper finns en risk för att vissa 

förståelser är tagna för givet och inte uttrycks. Detta kan motverkas på flera sätt bland 

annat genom att befolka grupperna med deltagare okända för varandra och således 
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främja en diskussion där nya åsikter uttrycks (Wibeck, 2010). I denna studie var en fo-

kusgrupp blandad och den andra bestod av en existerande grupp. Även genom att vid 

intervjutillfället vara uppmärksam på detta och ställa klargörande frågor kan detta mot-

verkas vilket gjordes i detta fall. En fördel med den valda datainsamlingsmetoden är att 

den är effektiv genom att den fångar in ett stort antal informanters skildringar på kort tid 

(Bloor et al., 2001).  

Sandelowski menar att trovärdigheten i en kvalitativ studie både förstärks och förmins-

kas av forskarens närhet till det undersökta sammanhanget. En förförståelse av sam-

manhanget kan ge en bättre inblick i verksamheten och kan således bidra i utformandet 

av frågor samtidigt som det kan vara svårt att vid tolkningen av resultatet skilja på egna 

erfarenheter och informanternas. I en strävan att motverka detta genomfördes kodningen 

fyra gånger. För att ge läsaren möjlighet att bedöma denna inverkan har dessutom fors-

karens förförståelse redovisats i metodkapitlet. Kvalitativa studiers trovärdighet är även 

beroende på hur väl resultaten passar in i ett sammanhang utanför det studerade. För att 

åstadkomma detta behöver läsare kunna identifiera sig i resultaten av studier genom att 

översätta dessa till egna sammanhang och erfarenheter. Detta kan göras genom att redo-

visa urvalsprocessen tydligt och för läsaren skapa en tydlig bild av informanterna och 

belysa den livssituation i vilken fenomenet inverkar på informanterna (Sandelowski, 

1986).  

4.4. Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning med utgångspunkt i denna studie kan vara att följa flera 

grupper av deltagare före och medan de deltar i en musikgruppsverksamhet i en kohort-

studie för att se om deras välbefinnande och empowerment specifikt påverkas av denna 

verksamhet. Med hjälp av de teman som denna studie gett upphov till kan betydelsefulla 

parametrar undersökas och därmed bekräftas eller också avfärdas. Då stress förekommit 

i diskussionerna i hög grad kan det även vara fruktbart att i forskningssyfte mäta nivåer 

av stresshormon i blodet före och efter ett speltillfälle.  

5. Slutsats 
Studien har lett fram till en större förståelse om hur en musikgruppsverksamhet inverkar 

på individers välbefinnande och empowerment. Ett försök att synliggöra de medver-

kande krafterna som har en roll i denna inverkan har gjorts och resultaten i studien kan 

möjligtvis stå som grund i utformandet av utvärderingar av musikgruppsverksamheter 
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med mål att öka individers välbefinnande och empowerment. En ledarledd rockgrupps-

verksamhet har visats i denna studie kombinera och sammanföra många av de viktiga 

komponenterna för individers självkänsla och upplevelse av empowerment men dock 

kan inga slutsatser dras om deltagarnas hälsa. En positiv påverkan på deltagarnas välbe-

finnande erhölls i denna studie men orsaken är multifaktoriell och det behövs ytterligare 

forskning med bättre lämpade metoder för att mer ingående belysa fenomenet. En väl 

fungerande musikgruppsverksamhet har möjligheten att med hjälp av ytterligare forsk-

ning komma till nytta som ett komplement i folkhälsoarbetet genom att det tar hänsyn 

till individens behov av utveckling på egna villkor, känsla av tillhörighet och deltagande 

samt självbestämmande vilka alla är centrala beståndsdelar för ett lyckat folkhälsoar-

bete.  
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