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Sammanfattning 

 

 
Människans relation till musik går att spåra ända tillbaka till forntiden då den har varit en 

viktig del i ritualer och ceremonier. I modern tid efter 1900-talets musikexplosion har 

musiken förknippats allt mer med den privata användningen och forskning visar att ens 

musiksmak kan ha en stark koppling till sin känsla av en identitet. Forskningen belyser 

även hur musiken kan fungera som en känsloregulator och att den kan fylla en funktion i 

sociala interaktioner människor emellan. I den här uppsatsen ligger fokusen på musikens 

sociala betydelse där brudpars val av musik till bröllopet undersöks. Med målet att få en 

fördjupad förståelse för musiken som ett socialt fenomen utfördes fem fenomenologiska 

intervjuer med personer som själva valt icke-traditionell musik till sitt bröllop. Resultatet 

visade att musiken på bröllopet har fungerat som en social identitetsmarkör för både 

brudparet och för den egna individen. Musiken har även haft en koppling till brudparets 

sociala historia med varandra men också till en social historia mellan de och deras gäster. 

Slutligen har musiken även hjälpt till att påverka den sociala stämningen på bröllopet i 

form av att tona ner den kristna stämningen vilket har skapat en mer lättsam och festlig 

stämning.  

 
Nyckelord: bröllop, fenomenologi, musik, social betydelse, symbolisk interaktionism, 
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Inledning 

 
Oavsett de många skillnader som finns mellan olika kulturer, religioner och tidsepoker så har 

människor genom tiderna haft en gemensam nämnare, något som har givit utlopp för både 

glädje och sorg, nämligen musiken. Människans relation till musik sägs ha tagit sin början redan 

innan antikens Grekland men det är först då gamla instrumentliknande fynd har gjorts som 

själva musicerandet kan påvisas (Trehub, Becker & Morley, 2015). Dock är det högst troligt att 

människor långt innan instrumenten kom till ska ha använt sina röster till att skapa melodier 

och sånger, detta gör det svårt att helt fastställa musikens födelse. Vad vi vet är att musiken har 

spelat en stor roll för oss människor vad gäller bland annat underhållning men framför allt har 

den haft en viktig plats när det kommer till ceremonier, både sociala och religiösa. Ritualer 

långt bak i forntiden som ackompanjerats av instrument eller sång var exempelvis sådana som 

berörde viktiga delar av livet som specifika jaktritualer eller övergångar i livet så som födsel, 

giftermål och döden. Hos indianerna i Amerika utgjorde musiken en viktig del av deras ritualer 

och danser medan sånger hos befolkningen i Alaska och Australien fungerade som ett slags 

förvarande utav kulturens kunskap och värderingar som fördes vidare till nästkommande 

generationer. Detta visar på att musiken har fyllt en viktig funktion för samhällen och grupper 

oavsett kontinent och folkslag (Trehub et al., 2015). 

 Musik i modern tid kanske kan tolkas som ett fenomen för den enskilda individen, som ett 

estetiskt uttryck med fokus på den privata användningen. Även om musik mycket väl lyssnas 

på individuellt, avskilt från fysiskt umgänge med andra så är musiken än mer ett socialt 

fenomen. Musik är i grunden socialt konstruerat då vi människor lärt oss genom sociala 

kontexter hur musik används och vilka meningar olika slags musik kan tillskrivas (Burr, 2003, 

s.4). När människor i sin ensamhet lyssnar på musik så upplever de oftast någon slags 

samhörighet med andra trots det fysiska avståndet dem emellan och musik har kommit att bli 

en nyckelkomponent vad det gäller upprätthållandet av grupper samt vid sociala ritualer av 

olika slag (Trehub et al., 2015).  

 Det finns många ”sociala arenor” för musiken, allt ifrån att mötas i en dans till att 

tillsammans med tusentals andra sjunga med i sånger på en livekonsert. Det var först under 

1900-talet som populärmusiken växte fram i USA där blues- och jazzmusiker tidigt banade väg 

för en kreativ musikutveckling och även för en ny typ av musikanvändning hos befolkningen. 

Bara under 50-talet exploderade den amerikanska musikbranschen med nya genrer så som 

rhythm and blues, rockabilly och rock’n’roll med artister som Muddy Waters, Johnny Cash och 

inte minst Elvis Presley - kungen av rock. Även om 1950-talet till stor del kännetecknas av just 

rockens födelse så bidrog den i synnerhet till skivindustrins enorma tillväxt och ett utbrett 

musikintresse föddes hos befolkningen (Paytress, 2012).  

 Om 1950-talet förknippas med populärmusikens genombrott så är det nog ändå 1960-talet 

som rent av andas musik och social frigörelse av både personliga och musikaliska uttryck. Vem 

du var och vilka du umgicks med var bland många ungdomar starkt förknippat med 

musikpreferenser, lyssnade du på Beatles eller Rolling Stones? Även din politiska ställning 

kunde uttryckas genom musiken, Bob Dylan var en pionjär för folkmusikrörelsen där texterna 

stod i fokus med starka budskap där pop mötte politik (Paytress, 2012). 

 Sociologiskt sett skulle man kunna se musiken som en ny form av religion då dyrkan utav 

artister och musik i allmänhet har vuxit sig allt större medan de traditionella religiösa inslagen 

i det moderna samhället syns allt mindre. Idag möts vi inte lika ofta i kyrkans ritualer och 

sjunger psalmer inför Gud. Idag möts människor istället i en källarlokal eller på en stor arena 

där vi tillsammans i en slags dyrkan av artisten och musiken sjunger eller diggar med till låtarna 

som ljuder ur högtalarna. Musik är onekligen förenat med ”sociala rörelser” av olika slag samt 

med individers möjlighet till personligt uttryck och upplevd gemenskap med andra likasinnade. 

Med den här studien vill jag fördjupa förståelsen av musik som just ett socialt fenomen och ta 
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reda på vilken social betydelse musiken kan ha vid en social tillställning som exempelvis 

bröllopet?  

 En religiös och även social ritual som fortfarande för folk samman är just bröllopet, vars 

musik kommer att studeras närmare i denna uppsats. I bröllopet kan vi se en slags dyrkan utav 

kärleken mellan två individer som efter den rituella ceremonin ingår i ett äktenskap med 

varandra. Den kyrkliga musiken med stark betoning på sina psalmer är något som varit del av 

kyrkan sedan 1600-talet och just sången och bönen är en oupplöslig enhet. All sång och 

musicerande inom kyrkan är trots allt inför Gud och kan ses som en dialog mellan honom och 

individen men även mellan församlingens medlemmar som tillsammans genom musiken skapar 

en starkare samhörighet (Kirkegaard, 2017). Dock har det skett en förändring då privatpersoner 

nu har börjat få mer möjlighet till att påverka utformningen av exempelvis begravningar och 

vigselförrättningar. Detta kan bero på bland annat globaliseringen vilket har påverkats av den 

moderna kommunikationsteknologin som har bidragit till att samspelet mellan världsdelar ökat. 

Genom att kulturer då har en mer ömsesidig relation i det globaliserade samhället kan det även 

influera och förändra traditioner så som bröllopet (Giddens, 2007, s.61). En annan aspekt av 

förändringen kan vara sekulariseringen vilken beskriver den process då olika religioner förlorar 

makten i samhället och på så sätt har inte de kyrkliga traditionerna samma status eller makt i 

dagens svenska samhälle (Giddens, 2007, s.437). På grund av dessa faktorer kan det då bli allt 

med vanligt och accepterat att föra in populärmusik i svenska kyrkan. 

 Just bröllopet har fått en viktig roll i framför allt kvinnors liv då många redan har ett ”dröm-

bröllop” planerat efter att ha blivit inspirerade utav filmens värld och på senare tid även internet 

(Jarnqvist, 2013). Att vi inspireras allt mer av människor från andra länder och framför allt av 

amerikanska filmbranschen blir tydligt då allt fler brudar vill göra sin entré i kyrkan med sin 

far för att sedan bli överlämnad till sin blivande man som inväntar sin vackra brud. Detta är 

nämligen inte en svenskkyrklig tradition då det i grunden symboliserar ett icke jämställt 

förhållande. Dock syns det mycket i filmer då det fortfarande är vanligt i USA. I Sverige ser 

prästerna helst att brudparet går in tillsammans som en symbol för det frivilliga valet och den 

jämställda relationen1. Kyrkan får alltså anpassa sig allt mer för att möta folkets önskemål när 

det kommer till utformningen av vigseln. Just bruden har blivit som en projektledare för det 

moderna bröllopet och många nämner att det är film, internet och andra tidningsmagasin som 

har inspirerat kvinnorna till deras val av bland annat bröllopsklänning, dekorationer, frisyrer, 

maträtter och även musik (Jarnqvist, 2013).  

 

 

 

 
 

 
 
 

                                                      
1 Svenska kyrkan. 2017.  

https://www.svenskakyrkan.se/horby-forsamling/fragor-och-svar-om-brollop 

[2018-04-05] 
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Syfte och problemformulering 
 

Musik inom forskningsfältet intresserar ofta den psykologiska andan och kan falla i skymundan 

när det kommer till sociologin. Det finns mycket forskning kring musiken kopplat till 

psykologiska effekter på individnivå men dessvärre finner jag färre studier vad gäller musik 

kopplat till just sociala relationer och tillställningar. Det huvudsakliga syftet med denna uppsats 

är att fördjupa förståelsen av musiken som ett socialt fenomen. Detta kommer att göras genom 

att fokusera på hur individer upplever valet av sin musik till bröllopet. Utifrån det huvudsakliga 

syftet har ett delsyfte utformats: Vilken social betydelse har musiken under bröllopet? För att 

uppnå målet att besvara detta har jag valt fenomenologin som metodansats. Genom fem 

djupgående intervjuer som snarare liknar djupa samtal ämnar jag att tillsammans med 

deltagarna i studien komma åt essensen utav musikens sociala betydelse på bröllopet. För att 

komma åt flera aspekter utav fenomenet och dess essens ställs flera frågor kring musiken på 

bröllopet, vilka låtar som valdes och varför, hur musiken framfördes, samt hur musiken sedan 

upplevdes under själva bröllopet.  

Disposition 
 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskningen i form av tre rubriker som tar upp hur 

musiken kan fungera som en social identitetsmarkör, hur musiken kan ha en viktig roll i sociala 

interaktioner samt hur musiken kan vara med och skapa social stämning. Fortsättningsvis följer 

ett metodavsnitt där jag presenterar fenomenologin och dess fokus på att finna fenomenets 

essens. Jag redogör även för hur jag gått tillväga när det kommer till urval, datainsamling samt 

analys av materialet. Under metodavsnittet diskuterar jag även hur jag har hanterat min 

förförståelse. Därefter följer resultatdelen. Under resultatet presenteras inledningsvis deltagarna 

och deras musikval under bröllopet. Sedan utgörs det huvudsakliga resultatet utav fem teman 

som presenteras i form av Brudparets sociala identitet, Individens sociala identitet, Social 

historia, Sociala känslor samt Musikanvändning som en omedveten social färdighet. Enligt den 

fenomenologiska traditionen följer sedan ett teoretiskt avsnitt efter resultatet är presenterat. Där 

presenteras det socialpsykologiska perspektivet symbolisk interaktionism under tre rubriker 

som belyser följande begrepp: symbol, självet, själv-koncept, identitet, rollövertagande samt 

den generaliserade andre. Avslutningsvis diskuteras resultatet med koppling till den tidigare 

forskningen samt till det teoretiska avsnittet för att resultatet ska kunna förstås i ett bredare 

sammanhang. Under diskussionen presenterar jag även tankar kring framtida forskning och 

även tankar kring kvaliteten på uppsatsen samt delar jag med mig av min förförståelse och hur 

den har kommit att ändras under arbetet med uppsatsen. 

 

Tidigare forskning 
 
Under den här rubriken har jag sammanställt tidigare forskning som på ett eller annat sätt berör 

just musikens sociala betydelse. Jag har inte kunnat finna någon forskning som tar upp den 

föreliggande studiens frågeställning, jag anser att det överlag är en knapp forskning inom just 

musikens sociala betydelse. Det jag kan utläsa av tidigare forskning är att musik har en viktig 

funktion när det kommer till sociala emotioner hos oss människor, musiken verkar även ha en 

social funktion då det kan stärka känslan av samhörighet och vilka vi omger oss av verkar även 

kunna påverka vilken musik vi väljer att spela. Vilket i sin tur kan bero på att musiken även 

visar sig fungera som både en social och personlig identitetsmarkör då vi kan identifiera oss 

själva och andra genom att se till vilken musik personen lyssnar på. Dock är det ingen tidigare 
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forskning som belyser just vilken social betydelse musiken har i sociala kontexter som till 

exempel under bröllopet.  

 

Musikens förmåga att skapa social stämning 

 
Inom tidigare forskning har det visat sig att musik är intimt förknippat med stämning. Med 

stämning i det här sammanhanget syftar forskare till antingen sinnesstämningen hos en individ 

eller en rumslig stämning i sociala interaktioner. Musiken skulle kunna betraktas som en 

förlängning och förstärkning utav människans känsloregister där bredden av toner verkar vara 

lika mångfaldig som vårt känsloliv. Med olika uppsättningar av instrument och ackordföljder 

kan dessa musikstycken vara med att forma och bokstavligt talat sätta ton på människors 

vardag. När det kommer till forskningen vad gäller musik och social stämning har forskare 

upptäckt hur musik verkar vara intimt kopplat till människors känsloliv både på omedvetna och 

medvetna plan. Människor kan både bli påverkade utav bakgrundsmusik utan att de aktivt har 

valt det men även medvetet välja att lyssna till musik för att bli emotionellt påverkade utav den 

(Milliman, 1986; Saarikallio, 2008). Graden av emotionell påverkan verkar även förstärkas när 

människor lyssnar på musik tillsammans med någon annan (Liljeström, Juslin & Västfjäll, 

2012). 
 När det kommer till exempelvis konsumtionspsykologi och försäljningsbranschen har 

studier visat på hur musiken kan påverka konsumenters beteenden. I en studie gjord redan på 

80-talet undersöktes detta genom att under en nioveckors period laborera med 

bakgrundsmusiken i en stormarknadsaffär för att se om konsumenternas shoppingbeteenden 

påverkades (Milliman, 1986). De hade tre olika oberoende variabler där de undersökte om 

beteendena påverkades av att det antingen spelades (1) lugn musik i affären, (2) snabb musik 

eller (3) ingen musik alls. De beroende variablerna vilka skulle indikera på en påverkan var 

konsumenternas (1) tempo/flöde i affären vilket mättes genom att observera hur lång tid det tog 

för utvalda konsumenter att ta sig från punkt A till punkt B. Sedan mättes även de dagliga 

försäljningssiffrorna då de ville se om människor spenderade mer pengar beroende på 

bakgrundsmusiken. Resultatet visade att tempot på konsumenterna var signifikant lägre när det 

spelades lugn musik än snabb musik. Det fanns även ett antydande till att tempot även var 

lugnare när det spelades lugn musik än ingen musik alls. Samma mönster fanns när det kom till 

försäljningssiffrorna då det var en signifikant högre omsättning i försäljningen när det spelades 

lugn musik än när det spelades snabb musik. Detta visar då att människor påverkas omedvetet 

utav bakgrundsmusik och kommer lättare ner i varv med hjälp utav lugn musik än snabb musik. 

Det är även intressant att människor faller in i ett lugnade tempo med hjälp utav lugn musik än 

när det inte spelas någon musik alls.  

 Musik är som sagt något som kan påverka människors sinnesstämning och detta intresserar 

sig inte enbart de vinstdrivna konsumentforskarna utav. Det är även av intresse att se till hur 

individer själva använder sig utav musik på ett mer medvetet plan för att förstärka eller försätta 

sig i olika sinnesstämningar. Forskning har bland annat visat hur musik kan fungera som ett 

verktyg för individer att reglera sin sinnesstämning. I en finsk studie undersöktes 

musikanvändning bland ungdomar i åldrarna 10–20 där de med hjälp av självskattning fick 

svara på en enkät angående hur musikanvändningen relaterade till deras emotionsreglering 

(Saarikallio, 2008). I studien fann man att de äldre ungdomarna i större utsträckning använde 

sig utav musik för att reglera sina känslor än vad de yngre gjorde. Det fanns även en signifikant 

könsskillnad som visade på att flickorna, i alla åldersgrupper, använde sig mer utav musiken 

som emotionsreglering än vad pojkarna gjorde. Studien visade på att musik till största del 

användes för att förstärka samt upprätthålla positiva sinnesstämningar och i det stora hela anser 

Saarikallio (2008) att studien bidrog till en ökad förståelse för hur viktig musiken kan vara för 
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ungdomars känsloliv och då framför allt bland flickor som verkar använde sig mer utav denna 

strategi för att reglera sin sinnesstämning. 

 Hur starkt vi människor påverkas utav musik verkar även bero på om vi själva valt musiken 

och om vi lyssnar på den i ensamhet eller med någon annan. Att vi känner mer emotionellt när 

vi lyssnar till musik vi själva valt kontra slumpvis vald musik känns kanske inte helt förvånande 

men att vi även upplever starkare emotioner när vi lyssnar på musik med en nära vän eller 

partner kanske inte är lika uppenbart. Detta fann ett par svenskar i sin studie där de undersökte 

faktorer som påverkade intensiteten av upplevda emotioner kopplat till musik (Liljeström, 

Juslin & Västfjäll, 2012). Deltagarna i studien fick lyssna på slumpmässigt utvald musik samt 

låtar de själv valt för att sedan fylla i ett självskattningsformulär. Under tiden de lyssnade på 

musik mättes även fysiologiska sensationer via huden samt pulsen på deltagarna. Den ena 

halvan av deltagarna blev ombedda att ta med en nära vän eller partner till experimentet. Ett 

krav var att personen de tog med hade ungefär samma musiksmak som deltagaren själv. Paret 

fick genomgå samma procedur som de enskilda individerna. Resultatet visade på en signifikant 

skillnad i hur emotionellt påverkade deltagarna blev där de som fick lyssna på sina favoritlåtar 

upplevde mycket starkare känslor än de som fick lyssna till slumpmässigt utvald musik. Det 

blev även en signifikant skillnad på de grupper som fick lyssna på musik själva kontra de som 

lyssnade på musik tillsammans med sin vän eller partner. I sällskap av vännen eller partnern så 

upplevde deltagarna starkare känslor än när de lyssnade i sin ensamhet, dock gällde det endast 

när det var egna utvalda låtar (Liljeström et al., 2012). Det verkar som att en social kontext kan 

öka intensiteten av den emotionella upplevelsen kopplat till musiken men orsakerna till varför 

det är just så verkar dock vara ett relativt outforskat område.  

  

Musikens sociala funktion 
 

Om en social kontext kan stärka den emotionella upplevelsen utav musik så kanske musik även 

skulle kunna stärka upplevelsen utav en social kontext? Om vi tänker efter så är musiken ändå 

en stor, om än inte alltid så uppenbar del utav sociala interaktioner. Musik kan till exempel 

samla tusentals människor, som egentligen är främmande för varandra på en och samma plats 

för att avnjuta en konsert med deras favoritartist. Musiken kan även fungera som ett medel för 

att stärka sammanhållningen och känslan av tillhörighet bland exempelvis supportrar av samma 

lag på en fotbollsmatch (Ahlsved, 2017). När det kommer till sociala tillställningar eller 

relationer så kan vi människor även ta mer hänsyn till och ge musiken mer tanke än vad vi 

kanske tror. Vad vi väljer att spela för musik i sällskap med andra och vad vi själva tänker om 

andras musikval kan vara viktigare än vad vi trott när det kommer till sociala relationer (Larsen, 

Lawson & Todd, 2009). 

 I en finsk studie från 2017 valde forskaren att analysera musikanvändningen kopplat till 

bland annat identitet och dramaturgin under sportevenemang, detta för att komma åt en del utav 

vardagslivets musikanvändning. Studien riktade sig till de tre mest populära sporterna i Finland 

vilka är boboll, fotboll och ishockey. Genom fältarbete med deltagande observation samt 

kompletterande informella och formella intervjuer blev det tydligt för Ahlsved (2017) att musik 

och sång kunde skapa en stark sammanhållning mellan supportrar av samma lag. Både 

hejarramsor och speciella låtar som representerade just deras lag hjälpte till att framhäva deras 

gruppidentitet på ett kraftfullt sätt och förstärkte avståndstagandet gentemot rivalerna. Ahlsved 

(2017) liknar det med att supportrarna försöker heja fram och motivera sitt lag till segern genom 

att tillsammans sjunga ut lagets kollektiva identitet.   

 Människors musikanvändning är oftast förknippat med en slags själv-representation men 

vad för musik vi väljer att spela kan mycket väl bero på vilka vi har runt omkring oss och vilken 

situation vi befinner oss i (Larsen et al., 2009). Det verkar som att vi människor tar hänsyn och 

tänker på andras musikpreferenser när vi väljer musik bland andra. Om vi exempelvis är med 
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en grupp människor som vi vet lyssnar på en annan genre än vad vi själva gör så kan vi anpassa 

oss och sätta igång musik som passar dem. Vi kan också välja musik för att skapa en mer social 

stämning eller uppleva nostalgi med vänner genom att lyssna på gemensam musik från förr. 

Om det är en mix av människor med olika musiksmak tänker vi oftast på att välja blandad musik 

för att få alla nöjda (Larsen et al., 2009). Detta tyder enligt mig på att musik verkligen har en 

social funktion och dess sociala betydelse bör undersökas ytterligare för att ge en ökad 

förståelse för hur socialt betydande den faktiskt kan vara. 

 

Musik som social och personlig identitetsmarkör 

 

Som jag har nämnt till en viss grad i tidigare stycken så kan musiken förmedla en slags social 

identitet, vem jag är eller vilka vi som grupp är kan uttryckas och representeras via låtarna som 

spelas. För att åter igen nämna Ahlsveds (2017) studie angående sportevenemang kan man se 

musikens betydelse för identitetskonstruktionen för både laget och individen. Varje lag har 

musik som speglar deras anda och historia, genom musiken kan individen känna en tillhörighet 

till denna andra och lokaliteten vilket då upplevs som en del utav hens identitet. Musiken ger 

framför allt en stärkt känsla av kollektiv identitet och solidaritet mellan både lag och supportrar 

(Ahlsved, 2017). 

 När det kommer till musik som vi människor lyssnar på till vardags så kan den vara en 

bidragande faktor till vår känsla utav identitet och forskning har visat att just vilken musikgenre 

vi lyssnar på är avgörande för detta (Abrams, 2009). Förmodligen är det enklare att identifiera 

sig med en musikgenre som är mer utmärkande och distinkt än det som alltid spelas på radion. 

Dock gäller detta inte extremfall där musikgenren är alldeles för distinkt, vilket kan tyda på att 

musikanvändningen kan ge individen en mindre önskvärd social identitet då musikgenren är 

för udda och inte känd för särskilt många. Personen får då snarare en avvikande identitet. 

Subgenrer som däremot är tillräckligt distinkta för att särskiljas från ”radiomusiken” - men ändå 

populära nog för att bilda en önskvärd kollektiv identitet är de genrer som tydligast har kopplats 

ihop med identiteten (Abrams, 2009).  

 När det kommer till identitet och musikanvändningen skulle det kunna ses som en reflexiv 

process där individer genom det upplevda Jaget refererar till en viss typ av musik för att sedan 

genom musiken referera till sig själv som individ (DeNora,1999). Musiken skulle kunna 

användas som ett slags narrativ för individen, både textmässigt eller enbart genom tonart och 

instrument. Musik verkar fungera som en slags ontologisk trygghet där en individ genom 

musiken kan få en tydligare känsla av sin identitet, som en spegel där du kan se din ditt ”sanna” 

Jag. I vissa fall kan musiken fungera som en marknadsföring och spegla individens upplevda 

dimensioner utav sin identitet för omgivningen. En bred och kanske relativt spretig musiksmak 

kan till exempel spegla en identitet som är öppensinnad och gillar variation i livet. Medan 

identifikationen hos en annan kan vara att hen identifierar sig med lågmäld musik med fokus 

på instrumenten som ”bär” låten istället för de framträdande instrumenten och sången. Detta 

skulle då kunna spegla att hen identifierar sig mer som en eftertänksam person som inte gillar 

att vara i centrum (DeNora,1999).  

  

Efter denna genomgång utav tidigare forskning hoppas jag att bilden utav musik som ett socialt 

fenomen har stärkts då jag själv är ännu mer övertygad om detta. Trots dessa intressanta studier 

så är ändå forskningen om musikens sociala betydelse rätt bristfällig. Det forskningen kan säga 

nu är att musiken har förmågan att forma och förstärka mötet mellan individer, samtidigt som 

den kan ge den enskilda individen möjlighet till att reflexivt förstå sig själv bättre eller bistå 

som en känsloregulator när så väl behövs. Jag ämnar att med denna uppsats belysa musikens 

sociala betydelse genom att då se till musikens roll under bröllopet. På detta sätt kan vi 

förhoppningsvis få ytterligare kunskap om musiken som ett socialt fenomen. 
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Metod 
 
Som jag nämnt tidigare ämnar jag att med denna uppsats kunna bidra till en ökad förståelse av 

musik som ett socialt fenomen. För att undersöka detta anser jag att fenomenologin med dess 

öppna förhållningssätt lämpar sig bäst som forskningsmetod. Då huvudsyftet är att bidra till en 

ökad förståelse utav ett fenomen är det utav stor relevans att jag närmar mig fenomenet med en 

öppenhet så att fenomenet kan uppenbara sig så som det faktiskt upplevs utav subjektet (Giorgi, 

2009, s.70). Det är viktigt att jag inte tvingar på fenomenet mina egna föreställningar om hur 

det ter sig utan att jag genom utforskande samtal tillsammans med deltagarna i studien kan 

komma åt nya upptäckter och på så sätt nå fenomenets essens. I följande avsnitt kommer jag att 

presentera fenomenologin som metod för att sedan göra läsaren medveten om hur jag har 

hanterat min förförståelse. Fortsättningsvis kommer jag att redogöra för hur jag gått tillväga 

under studiens gång i både val av deltagare, insamling utav data och avslutningsvis hur 

analysprocessen gått till.   

 

 

Sökandet efter en essens 

 

Fenomenologins huvudsakliga mål är att få tillgång till hur ett fenomen uppträder för den som 

faktiskt upplever det. Eftersom jag ämnar att med denna uppsats bidra till en fördjupad 

förståelse för musiken som ett socialt fenomen vill jag komma åt fenomenets sanna essens. Jag 

har då utgått från det filosofiska och universella sättet att se på essens vilket är att finna de 

karaktärsdrag som fenomenet inte skulle kunna existera utan (Giorgi, 2009, s.101). 

För att uppnå detta behöver jag just en metod som kan närma sig fenomenet med en öppenhet 

utan att tvinga på materialet externa teorier och tolkningar, vilket då skulle kunna förvränga 

den sanna upplevelsen. Fenomenologin söker just förståelse för fenomenet genom att inkludera 

personen som upplever det och ta del av hennes livsvärld och naturliga attityd gentemot sin 

upplevelse (Giorgi, 2009, s.96). Livsvärlden kan ses som den ”vardagliga världen” vi alla lever 

i, om än diverserad från person till person (Giorgi, 2009, s.10). Den naturliga attityden å andra 

sidan är vår vardagliga attityd som grundar sig i tidigare kunskap och erfarenheter. Den 

naturliga attityden gör att vi inte behöver reflektera över allt runt om oss som om det är första 

gången vi ser det utan vi tar istället det mesta för givet (Giorgi, 2009, s.87). 

 I föreliggande uppsats ämnar jag att undersöka hur deltagarna har upplevt musiken under 

bröllopet samt hur de tänkt kring valet utav musiken inför bröllopet. Genom att använda mig 

utav fenomenologins öppna förhållningssätt kan jag komma så nära det upplevda fenomenet 

som möjligt för en utomstående. Till skillnad från deltagarna som har sin naturliga attityd där 

de på ett ”naivt” sätt redogör för sin upplevelse, försöker jag att tygla min naturliga attityd för 

att bli så transcendent som möjligt och på så sätt inte färga resultatet med min attityd (Giorgi, 

2009, s.91–92). Jag kommer att beskriva hur jag försökt tygla min egna naturliga attityd under 

nästkommande rubrik där jag diskuterar hur jag hanterat min förförståelse. En annan viktig 

aspekt när det kommer till fenomenologin är att få tillgång till rika data, vilket innebär att 

mycket hänger på mig som forskare att under samtalen få rika beskrivningar av det upplevda 

fenomenet. Denna rika data gör det sedan möjligt för mig att finna essensen då variationer och 

olika nyanser av fenomenets aspekter tydligare ger en bild av essensstrukturen (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström, 2008, s. 248). 
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Hantering av förförståelse 

 

Eftersom jag ämnar försöka förstå vilken social betydelse musiken har haft för brudparet på sitt 

bröllop är det av största vikt att jag intar ett fenomenologiskt förhållningssätt. Det innebär att 

jag strävar efter att bli så transcendent som möjligt, vilket kräver att jag blir medveten om min 

naturliga attityd till fenomenet jag ämnar undersöka. Genom att anta detta förhållningssätt kan 

subjektens upplevelser uppenbara sig så som de faktiskt är utan att jag lägger in externa teorier 

eller egna tolkningar (Giorgi, 2009, s.70). Jag har hanterat min naturliga attityd på så sätt att 

jag inledningsvis försökt medvetandegöra den för mig själv. Eftersom att jag själv är 

musikintresserad och reflekterar mycket över min personliga användning utav musik så har jag 

haft föreställningar om att gemene man även de har en liknande relation till musik. De här 

förutfattade meningarna har jag fått lägga åt sidan och istället fått närma mig fenomenet som 

om jag inte visste någonting om det. Detta kallas inom fenomenologin för ”epoché”. Denna 

nyfikenhet inför fenomenet och subjektens upplevelser följer med mig i samtalen och vidare in 

i analysen. Under samtalen är det viktigt att jag tömmer deltagarna på beskrivningar utav deras 

upplevelse så att jag inte tar något för givet eller senare i analysen fyller i frågetecken med egna 

möjliga tolkningar (Giorgi, 2009, s.91). Som jag nämnde började jag med att klargöra min egen 

naturliga attityd för mig själv genom att skriva ner tankarna jag hade. Jag har även i efterhand 

lagt märke till att jag undvek att diskutera fenomenet med utomstående. På något sätt ville jag 

inte färgas av någonting annat än vad deltagarna berättade för mig, genom att inte heller prata 

med andra om mina tankar fick nog inte heller min naturliga attityd ett alltför starkt fäste. Jag 

har även efter varje avslutat samtal med deltagarna försökt att nollställa min förförståelse inför 

nästa samtal. Detta för att föregående subjekt ska påverka nästa subjekt allt för mycket. Dock 

har de första samtalen öppnat upp för frågor som jag inte tänkt på från början vilket snarare 

tyder på att jag har fått omvärdera min naturliga attityd allt eftersom. Detta kan ses som något 

positivt då det är eftersträvansvärt att förhålla sig reflexivt till materialet och själv genomgå 

någon slags förändring (Symon & Casell, 2012, s.209). 

 

 

Urval 

 
Då syftet är att belysa essensen utav musikens sociala betydelse anser jag det vara relevant att 

deltagarna själva har varit medvetna om musiken och gjort medvetna val. För att kunna säga 

något intressant om fenomenet har jag valt att välja ut deltagare som valt icke-traditionell musik 

då det tydligare visar på ett medvetet val och kanske kan ge en bredare skildring av fenomenet 

än om deltagarna hade valt vanlig traditionell musik. Det innebär att urvalet blir ett 

intensitetsurval som betyder att deltagarna i studien besitter mycket information angående 

ämnet i fråga (Patton, 2002, s.230). Det var viktigt att mina deltagare kunde reflektera över 

musikvalet och på så sätt bidra till det utforskande samtalet. För att få tillgång till de deltagare 

som sedan deltog i studien valde jag att lägga ut en ”annons” på Facebook (se bilaga 1). Den 

lades ut både på min privata profil för att nå ut till personer jag är vän med på Facebook samt i 

en sluten grupp som innefattar invånare i en liten stad i Mellansverige. I annonsen framgick det 

vad som söktes hos deltagarna, dvs. att personen/paret i fråga skulle ha valt minst en egen låt 

till sin vigsel. I annonsen stod det även att jag skulle utföra intervjuer men att deltagandet var 

anonymt och att materialet enbart skulle användas till studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2017). 

Det var många som lämnade intresse, dock sållades en del ut p.ga borgerliga vigslar. Jag valde 

att fokusera på enbart kyrklig vigsel då det är en traditionell ceremoni med en i grunden 

traditionell musikhistoria. När eventuella deltagare visat intresse frågade jag kort om 

musikvalet för att försäkra mig om att de förstått min annons korrekt och verkligen valt icke 

traditionell musik. Jag frågade även vilket år de gifte sig då jag helst såg att giftermålet ägt rum 
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de närmaste 10 åren. Dock är det en deltagare som gifte sig 2005 vilket innebär att giftermålet 

var för 13 år sedan. Därefter valdes fem deltagare ut, två utav de var bekanta som blivit 

kontaktade privat och tre utav de hade kontaktat mig efter att ha sett annonsen på Facebook. 

Urvalet bestod utav fyra kvinnor och en man. Jag är medveten om att det kan uppfattas som en 

skevhet vad gäller könsfördelningen, dock var det ingen man som kontaktade mig utan det var 

enbart kvinnor. Detta verkar dock spegla verkligheten när det kommer till engagemang inför 

bröllop då bruden själv ofta målas upp som huvudrollen och projektledaren utav hennes stora 

dag (Boden, 2001). Jag valde själv att kontakta en man som gick med på att delta i studien. 

Deltagarnas åldrar varierade mellan 20 och 40 år, samtliga bodde i Mellansverige med 

varierande yrken som egen företagare, lärarstudent, enhetschef, butiksbiträde och scrum master. 

Ingen ersättning erbjöds till deltagarna, däremot får de deltagare som vill ta del utav resultatet 

sedan en kopia av uppsatsen mejlad till sig.  
 

 

Datainsamling 

 
Som förberedelse inför intervjuerna utformade Jag en intervjuguide som var tänkt att fungera 

som ett stöd med teman som jag ville beröra (se bilaga 2). Genom att endast ha intervjuguiden 

som stöd kunde jag på ett mer naturligt sätt följa upp vad som sades med relevanta följdfrågor. 

Det viktiga är att hela tiden vara fokuserad på fenomenet och ständigt försöka styra samtalet dit 

(Dahlberg et al., 2008, s.187). Samtliga deltagare har fått bestämma plats för mötet där fyra 

utav fem valde att träffas hemma hos dem själva, den femte valde att mötas på ett café i staden 

hon bodde.  Under samtalen då vi bestämt tid och plats bad jag även deltagarna att försöka 

återskapa minnet utav bröllopsdagen med fokus på musiken samt att det skulle försöka minnas 

hur det gick till i valet utav musik. 

 Mötena inleddes med vardagliga samtal där jag tidigt bad om att få starta ljudupptagningen 

för att göra deltagarna så bekväma som möjligt. Själva kemin oss emellan samt hur pass 

bekväma jag lyckades få deltagarna att vara i situationen kunde underlätta för dem att öppna 

upp och dela med sig av så ärlig information som möjligt (Moustakas, 1994, s.114). Alla samtal 

började med att jag bad personen att berätta om sitt bröllop, var och när det ägde rum samt hur 

det var utformat. Detta för att de dels skulle ta sig tillbaka till den dagen i tankarna men även 

för att jag skulle få en känsla av att vara där jag med. På så sätt fick jag en tydligare bild utav 

deltagarna som individer och även en bild utav respektive brudpar. Samtliga intervjuer tog 

ungefär tjugofem minuter att utföra, vilket kan låta kort men längden på intervjuerna ska 

anpassas till fenomenet i fråga och en längre intervju behöver inte betyda rikare data än vad en 

kortare intervju kan generera. Upplevelsen jag bad deltagarna att beskriva var rätt så snäv och 

det märktes att jag efter ungefär tjugo minuter upplevde en mättnad av deltagarnas 

beskrivningar (Giorgi, 2009, s.124). 

 Som jag nämnde i min hantering av förförståelsen så kunde en fråga jag inte tänkt på innan 

träda fram i samtalet med en deltagare, alltså har något jag inte förväntat mig trätt fram i det 

levda samtalet. På grund av detta har jag även influerats utav grundad teori som metod. Grundad 

teori arbetar i huvudsak med en interaktiv process där datainsamling och analys ömsesidigt 

påverkar varandra. På så sätt kan analysen utav en tidigare datainsamling leda till vad som ska 

undersökas vid nästa datainsamlingstillfälle (Hartmann, 2001, s.36).  

 

 

Analysprocessen 

 
Efter att intervjuerna är gjorda försöker jag transkribera dem så snart som möjligt för att jag 

lättare ska kunna bearbeta dem och inte riskera att förlora det levda samtalet jag har i minnet. I 
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transkriberingen försöker jag även fånga den levande dialogen som ägde rum i själva intervjun 

(Giorgi, 2009, s.125-126). Det är dock viktigt att hålla texten deskriptiv så att den återspeglar 

exakt vad som sägs. I transkriberingen lämnas även en tredjedel utav sidan blank bredvid den 

löpande texten för att få plats med noteringar och dylikt. Vissa typer av ljud så som suckar eller 

hostningar samt en del pauser kommer eventuellt inte att noteras om de inte anses nödvändiga 

att ta med i transkriberingen. Eftersom att jag som analyserar var med i det levda samtalet och 

utförde intervjuerna själv är det mindre problematiskt att utelämna sådana detaljer i 

transkriberingen (Dahlberg et al., 2008, s.234). När det kommer till min analys är det viktigt att 

jag håller det deskriptivt och ser till det sagda och givna i materialet. Om det skulle uppstå 

tvetydiga uttalanden så är det inte min uppgift att fylla i dessa med spekulationer eller tolkningar 

(Giorgi, 2009, s.127). När någon tvetydighet eller något jag i efterhand vill fråga om har jag 

bett om tillåtelse att få prata med deltagaren i fråga ännu en gång, då via telefon.  

 Inledningsvis läses all transkriberad data i sin helhet för att ge en holistisk bild utav 

materialet då fenomenologin är just holistisk i det avseendet att den anser att det inte går att 

bilda sig en korrekt uppfattning utan att ha läst alla delar som tillsammans bildar helheten 

(Giorgi, 2009, s.128). Efter att jag gjort en initial läsning av materialet är det dags att fastställa 

meningsfulla enheter, då kopplat till fenomenet såklart. Jag behöver då läsa om materialet och 

göra markeringar där jag ser att betydelser/meningar skiftar. Jag har då läst materialet flertalet 

gånger för att inte tvinga fram en bild utav vad som sägs. Jag kan även ta en paus mellan 

lästillfällena då det kan hjälpa mig att smälta vad jag läst och på så sätt bidra till att jag kan vara 

mer öppen för att se meningar när de dyker upp. Detta leder slutligen fram till att jag tydligare 

kan se de olika betydelserna som upplevelsen består av (Giorgi, 2009, s. l30). Efter dessa 

läsningar kan jag finna olika teman som alla nämns till olika stor grad i samtliga intervjuer. När 

dessa fyra teman hade trätt fram kan jag tydligare se hur deltagarna på olika sätt talar om 

liknande upplevelser men på skilda sätt. För att underlätta analysprocessen kommer varje tema 

att markeras med en egen färg i den flytande texten. Därefter kan jag tydligt se hur samtliga 

deltagare på olika sätt belyser dessa aspekter utav fenomenet.  

 För att slutligen komma åt essensen av fenomenet är det den gemensamma nämnaren som 

återfinns i samtliga teman i samtliga intervjuer som utgör essensen. Essensen är betydelsen utav 

det upplevda fenomenet som inte varierar deltagarna emellan. Det är den fundamentala mening 

som fenomenet i sig inte skulle kunna existera utan (Giorgi, 1997,s.242). Detta är inte något 

som går att tvinga fram utan jag får låta det ta den tid det tar för att inte råka tolka eller förvränga 

det upplevda hos deltagarna. Detta kräver att jag noggrant läser igenom materialet, tänker på 

de teman som belyses i texterna och ser till vad som kan vara den röda tråden i deltagarnas 

beskrivningar. Även om deltagarna har belyst fenomenet på olika sätt så kan varianter av olika 

fakta ändå ha samma mening och det är just den meningen som utgör fenomenets essens.  

 

Resultat 
 
I följande avsnitt kommer jag att presentera de fynd som gjorts efter att ha analyserat materialet. 

Eftersom att deltagarna är enskilda individer som alla har valt olika musik till sina bröllop så 

har jag inledningsvis valt att göra en presentation av deltagarna och deras musikval. Genom att 

läsaren får en beskrivning utav personerna och vigseln men även en beskrivning utav låtarna 

de valt kan läsningen utav resultatet blir både mer intressant och enklare att förstå. I 

presentationerna får läsaren veta vilka låtar som har valts vilket innebär att deltagarna kan känna 

igen sig, dock har samtliga givit samtycke om detta då de inte ansåg det vara något känsligt att 

dela med sig utav. Deltagarnas namn byts dock ut till fiktiva namn och även andra viktiga 

personers namn som jag valt att ha med i resultatet byts ut eller tas bort. Eftersom att det är just 

musikens betydelse som står i fokus i den föreliggande uppsatsen anser jag det vara av stor 
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betydelse att låtarna lyfts fram. Om intresset finns hos läsaren kan det även vara intressant att 

lyssna till låtarna under respektive presentations läsning. 

 Efter presentationerna följer det huvudsakliga resultatet i form utav fem olika huvudteman 

som tillsammans utgör musikens sociala betydelse för bröllopet. Det första temat är Brudparets 

sociala identitet vilket tar upp hur musiken har valts utifrån parets gemensamma identitet och 

hur deras identitet kan framställas i det sociala sammanhanget. Den andra rubriken Individens 

sociala identitet beskriver mer hur personerna tagit sin men även andras identitet i bemärkelse 

vid val utav musik. Den tredje rubriken Social historia tar upp vikten av bland annat släktskap, 

vänskap och andra relationer som har varit betydande när det kommer till valet av musiken 

under vigseln. Som fjärde rubrik har vi Sociala känslor som syftar till musikens förmåga att 

skapa stämning och sätta ton på hela bröllopet. Den sista rubriken Musikanvändning som en 

omedveten social färdighet tar upp en intressant iakttagelse som talar för att brudparen inte har 

tänkt på musikens betydelse utan valet av musik har skett automatiskt. Det är först under 

samtalen med deltagarna som de kommer till insikt om musikens betydelse. Resultatavsnittet 

avslutas sedan med ännu en rubrik Essensen utav musikens sociala betydelse där läsaren får en 

sammanfattning utav fenomenets essensstruktur. 

 

 

Presentation av deltagarna samt musiken 

 

MF1: Evelina gifte sig sommaren 2016 i en kyrka på landet, hon är en kvinna i 20 årsåldern 

och bor i en medelstor stad i Mellansverige där hon studerar till lärare. Evelina har en stark 

relation till musik då hon både sjunger, spelar gitarr men framför allt lyssnar oerhört mycket på 

musik. Men inte vilken musik som helst, hon beskriver sin musiksmak som extremt nischad 

och upplever att hon är bestämd med vad hon tycker om och inte. Douglas som hon gifte sig 

med är även han musikintresserad, dock anser hon inte att de delar musiksmak även om de både 

föredrar mer alternativ musik än det som spelas på radion. För Evelina var det självklart att 

gifta sig kyrkligt då hon själv arbetar inom kyrkan och har en stark koppling dit. Dock var det 

inte självklart att följa det traditionella mönstret vad gällde vigseln då hon både blev 

överlämnad av sin far och valde egen musik.  

 De låtar som spelades under vigseln var ”Hedwig’s Theme” av John Williams, mer känd 

som signaturmusiken till filmerna om Harry Potter. Låten i sig skulle kunna beskrivas som 

lågmäld och mystisk samtidigt som den även är något dramatisk i sin karaktär. Denna valdes 

istället för brudmarschen och spelades då Evelina klev in i kyrkan tillsammans med fadern och 

låten framfördes av kantorn på orgel. Sedan valdes även låten ”A Thousand Years” av Christina 

Perri, det är en kärlekslåt med lugnt tempo och en mjukhet, nästan som att vara omsluten av 

något mjukt och fluffigt. Låten ger en känsla av en ödesbestämd kärlek mellan två personer 

som är ämnade att vara med varandra och äntligen får vara det. Evelinas vän Ebba framförde 

denna låt efter vigselakten. När det var dags att lämna kyrkan gjorde brudparet det till 

”Mendelssohn’s Wedding Marsch” som vanligtvis spelas under entrén till vigseln. Även den 

spelades utav kantorn på orgel. Hon valde även ut två psalmer: ”En vänlig grönskas rika dräkt” 

och ”Guds kärlek är som stranden och gräset”. När det var dags för brudvalsen spelades ännu 

en gång ”A Thousand Years” dock den inspelade versionen denna gång.  

 

MF2: Daniel gifte sig sommaren 2015 i en kyrka på landet, han är en man i 30 årsåldern och 

bor i en liten stad i Mellansverige där han driver eget företag. Som par anser han inte att de är 

så värst musikintresserade men han själv har alltid lyssnat mycket på musik även om han och 

hans fru inte delar musiksmak. Han anser sig inte vara kristen men han skulle säga att frun ändå 

var mer kristen än han själv. Under själva vigseln samt under bröllopsfesten efteråt spelade ett 

liveband vid namn Dra en banjo. Dra en banjo är ett band som håller till i Mellansverige där de 
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spelar covers men på sitt sätt, de är nämligen inspirerade utav den amerikanska bluegrass-

musiken. På sin officiella hemsida beskriver de själva att de med sin instrumentella uppsättning 

av banjo, gitarr, bas, percussion, dragspel och fyrstämmig sång pumpar bluegrass så att det 

ryker. De låtar som valdes till vigseln var ”The look” av Roxette som då framfördes utav Dra 

en banjo. Låten är en riktig medryckande 80-talsdänga med sin trallvänliga refräng ”And I go 

la la la la la, she’s got the look”. Låten spelades när bruden gjorde sin entré i kyrkan tillsammans 

med sin far för att sedan överlämnas till Daniel.  

 Sedan valdes ”Det Vackraste” av Cecilia Vennersten som solosång, framförd utav brudens 

styvbror efter vigselakten. Denna svenska låt är en välkänd kärlekslåt med fokus på lyckan av 

att bara ha varandra, och med rikedomen att få älskas och att älska. Slutligen spelades ”Ring of 

fire” av Johnny Cash som uttågslåt, även den framförd utav Dra en banjo. Denna bitterljuva 

kärlekslåt från 60-talet spelas fortfarande varm och med sin enkla uppbyggnad och sitt tydliga 

country/folksound kan den nog få även de icke dansanta att gunga med. Till brudvalsen spelades 

en svensk version utav ”I Swear” ursprungligen framförd av 90-talsbandet All-4-one. Den 

svenska versionen framförs av Sten & Stanley vilka gör låten mer avskalad och helt enkelt 

försvenskad i både sound och text. Låten fokuserar på den villkorslösa bestående kärleken där 

man lovar att finnas där, i både nöd och lust, i all evighet. Inga psalmer valdes. 

 

MF3: Lena gifte sig sommaren 2005 i en kyrka ute på landet, hon är en kvinna i 30 årsåldern 

och bor i en småstad i Mellansverige och arbetar som enhetschef. Vad gäller musik så ser hon 

varken sig själv eller sin man som särskilt musikintresserade i grunden även om de självklart 

tycker om att lyssna på musik. Hon anser inte heller att de är direkt kristna men såg det ändå 

som ett självklart val att gifta sig just i kyrkan p.ga tradition och miljön. Brudparet gick 

tillsammans både in till och ut ur kyrkan till ”Mendelssohn’s Wedding Marsch” spelad på orgel. 

Låten är en klassisk och traditionell bröllopslåt, vilket kan förstås av namnet. Under vigseln 

ville Lena och hennes man att låten ”Utan Dina Andetag” av Kent skulle spelas, den framfördes 

utav Lenas bror och hans vän. För de som inte känner till Kent är det ett band som kännetecknas 

utav poetiska texter och melankoli.  ”Utan dina andetag” är inget undantag då den med sin 

melankoliska melodi och text fångar känslan av att inte vara någonting alls utan sin andre hälft. 

Låten är en vacker skildring utav kärleken till en annan människa där den även fångar just den 

melankoliska aspekten av sårbarheten kopplat till att älska någon och att älskas.  

 Eftersom att just texten är det som är framträdande i den här avskalade låten vill jag delge 

just refrängen: ”Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor. Jag kan inte ens stå när du inte 

ser på och genomskinligt grå blir jag utan dina andetag. Vad vore jag utan dina andetag?”. Lena 

mindes inte vilka psalmer som sjöngs utan det var några klassiska enligt henne. Efter vigseln 

spelade ett liveband på bröllopsfesten, det var ett coverband från staden där brudparet bor. Där 

valdes inga specifika låtar till varken brudvals eller dans utan det var upp till bandet att välja. 

 

MF4: Alexandra gifte sig hösten 2009 under en utomhusvigsel på en gård. Alexandra är en 

kvinna i 30 årsåldern som bor i en småstad i Mellansverige och arbetar som en Scrum Master. 

Hon och hennes make är enligt henne själv inte kristna men fann en präst som var rätt icke-

traditionell vilket passade dem och deras utformning utav vigseln. Hon beskriver sig själv som 

musikintresserad i den bemärkelsen att hon lyssnar väldigt mycket på musik och mår bra utav 

att lyssna på musik. Dock delar hon och maken inte musiksmak.  

 Den här vigseln var fullproppad med låtar. Brudparet kom först gående fram till ”Nothing 

Else Matters” av Apocalyptica, ett finskt band som spelar instrumental rock med stor betoning 

på stråkinstrument som cello. Just den här versionen är en cover på Metallicas låt och med det 

klassiska soundet med stråkinstrumenten och de lågmälda tonerna blir låten än mer dramatisk 

och stämningsfull. Nästan så att man får känslan av att vara i en annan tidsålder, en känsla av 

ett gammalt medeltida Sverige. Den andra låten som stod på schemat var ”One” av U2, en låt 
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som betonar ”one love” på så sätt att man är en tillsammans men ändå två olika isär. En lågmäld 

låt med en sorgsen men vacker melodi. Som tredje låt spelades ”Too Lost in You” av Sugababes 

spelades, en romantisk poplåt som skildrar känslan av att förlora sig i någon. Verserna är 

avskalade med fokus på sången som går i en låg tonart med ett långsamt tempo och en känsla 

av att kämpa emot. I refrängen höjs tonarten väsentligt och likaså tempot på sången vilket kan 

spegla känslan av att förlora sig i något. Den tredje låten var ”Som En Bro Över Öppna Vatten” 

av Tommy Körberg, en vacker låt om att alltid finnas där för den andre och ge den stöd i livets 

mörka stunder, likt en bro över mörka vatten. Låten kan höras på både dop, begravningar och i 

det här fallet bröllop.  

 Efter vigselakten lämnade brudparet platsen till låten ”The Call” av Regina Spector. Låten 

ger en känsla utav hoppfullhet och nyfikenhet, kanske en känsla utav att något tar slut men med 

en början på något nytt, den är sorgsen och hoppingivande på samma gång. Många kan känna 

igen den från Narnia-filmerna då den ofta förknippas med dem. Samtliga låtar framfördes utav 

Alexandras vän Kajsa och hennes man, förutom den första och sista låten. När det var dags för 

brudvals ljöd Leonard Cohen’s gamla vals ”Take This Walts” ur högtalarna. En klassisk 

brudvalslåt med ett melankoliskt uttryck då den har en låg tonart och Leonard Cohens mörka 

stämma gör verkligen låten dramatisk i sin karaktär. 

 

MF5: Sanna gifte sig sommaren 2014 under en utomhusvigsel. Hon är en kvinna i 20 årsåldern 

som bor i en småstad i Mellansverige där hon jobbar som butiksbiträde. Sanna har en stark 

koppling till kyrkan då hon arbetat mycket inom kyrkan tidigare och det var ett självklart val 

för henna att gifta sig kyrkligt om än med utomhusvigsel. När det kommer till musik berättar 

hon att hon och hennes man ofta lyssnar på mycket musik och hon anser sig själv vara 

musikintresserad som person. Till vigseln valdes tre låtar ut samt två psalmer. Samtliga låtar 

framfördes utav Sannas före detta kollega och vän. Brudparet kom gående till låten ”Med Dig 

Vid Min Sida” av Sarah Dawn Finer, vilket är en mjuk och försynt kärlekslåt som känns sådär 

svävande romantisk med en text om styrkan och stödet man kan få av sin partner. Trenden 

fortsatte med Sarah Dawn Finer även efter vigselakten då den andra låten var ”Kärleksvisan” 

som även den har samma mjuka och försynta framtoning om än något mer innerlig och naken 

än ”Med Dig Vid Min Sida”. Texten betonar den starka kärleken till en annan människa, hur 

man älskar någon precis som den är och hur man vill ge personen allting man har.  

 Den tredje låten, som paret även lämnade vigselplatsen till var ”Du Är Min Man” av Helen 

Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Med Helen Sjöholms vackra och något riviga röst 

tillsammans med blåsinstrument och dragspel blir den här låten härligt medryckande och 

lättsam. Under vigseln sjöngs två psalmer: ”Rop till Gud” och ”En vänlig grönskas rika dräkt”. 

På bröllopsfesten spelades Gavin DeGraws ”Soldier” under brudvalsen. Artisten hör till en 

genre som kallas blue-eyed soul vilket även hörs i ”Soldier” där den soul-präglade rösten möter 

poprocken med både piano, gitarr och trummor. Känslan i låten upplevs lika betryggande och 

omhändertagande som texten där han sjunger om att finnas där som en ”soldier” för en person, 

att vara någons klippa och finnas där i vått och torrt. Resterande musik under kvällen styrdes 

utav en trubadur. 

 

 

Brudparets sociala identitet 
 

Ovan har fem olika bröllop presenterats och även så fem olika par. En del utav de har valt att 

ha vigseln utomhus medan andra par valt att vigas inne i kyrkan, några brudar tågade in med 

sin far vid sin sida och några valde att gå in som ett par. Det är dock inte dessa skillnader som 

gör ovanstående bröllop olika varandra utan det är just brudparens val utav musik som markant 

skiljer sig åt. Det finns inte en enda icke-traditionell låt som nämnts av fler än en deltagare. 
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Själva låtvalet är tydligt kopplat till vilka paret upplever att de är tillsammans, som par och inte 

enbart enskilda individer. Det verkar som att paret har en känsla utav en gemensam identitet, 

vilket jag väljer att kalla social identitet då den även uppfattas av gästerna i det här 

sammanhanget. Det är denna sociala identitet som blir kompassen i valet utav musik för 

brudparet då de försöker att på bästa sätt förmedla eller hylla sin sociala identitet under 

bröllopet. Musikvalet har på ett sätt styrts av försöket att just fånga eller spegla känslan utav 

den här identiteten då deltagarna berättar hur viss musik inte har känts som ”de” och därför 

valts bort eller att en låt eller ett band har valts ut p.ga att den ”passar oss”. En annan aspekt av 

brudparets sociala identitet är att de på något sätt vill göra vigseln personlig och annorlunda, att 

inte göra som alla andra. 

 

Att fånga känslan utav oss 

Genom att just välja musik som de anser fånga deras identitet som par lyckas de göra vigseln 

mer personlig för både de själva och gästerna. Samtliga deltagare talar om ett ”vi” eller ”oss” 

där de återkommande talar i termer om vad som representerade eller speglade dem som par. I 

en del fall verkade det även vara lättare att avgöra vad som inte identifierar en som par än att 

välja något som faktiskt gör det. Som när Lena till exempel berättar hur det gick till innan de 

bestämde sig för ”Utan Dina Andetag”:  

 
Ja, vi kikade runt på nätet för att hitta någon låt vi kände passade oss. Då fick vi upp 

en del klassiska låtar som några med Ted Gärdestad och någon sån där vanlig ”för 

kärlekens skull” eller nåt.. Då kände vi genast att det inte var riktigt vi liksom. 

 

Lena antyder på att de som par har just en gemensam identitet då hon både uttrycker sig i ”oss” 

och ”vi”. Hon berättar även hur de kunde avfärda artister och låtar när de upplevde att det inte 

passade deras upplevda identitet. Detta nämns även utav Sanna när jag frågar vad som gjorde 

att de inte behöll det traditionellt med enbart psalmer och brudmarsch.  

 
Nää man vill ju att det ska bli personligt och det blev verkligen som vi ville ha det. 

Och inte att man typ bara går och gifter sig och lyssnar på de där vanliga 

kyrkosångerna och sen går därifrån haha.. nej det hade inte riktigt passat oss.  

  

Även Sanna betonar känslan utav en gemensam identitet då hon säger att det traditionella inte 

hade passat ”oss”. Det talar för att hon har en känsla av att den traditionella musiken inte skulle 

passa att spela på deras vigsel. Vilket kan tyda på att ”fel” typ av musik skulle kunna spegla 

parets identitet på ett felaktigt sätt och på sätt inte göra den här dagen personlig. Dessa fynd 

visar på att deltagarna har en känsla utav att de med sin partner har en gemensam identitet 

vilken måste samspela med upplägget på bröllopet och då i synnerhet med musiken.  

Ett gemensamt intresse hos brudparet kan också fångas av en låt och om då även gästerna 

känner till detta intresse kan en låt verkligen sätta en personlig touch på vigseln för samtliga. I 

följande citat berättar Evelina om gästernas reaktioner på låten ”Hedwigs Theme” som hon 

tågade in till i kyrkan. 

 
Jaa! Folk som visste att det var från Harry Potter-filmerna sa ju att det var så oss! 

Det var liksom allmänt känt att vi var Harry Potter-nördar och att våra fredagskvällar 

bestod av att kolla på Harry Potter och käka tacos haha.. 

 

Evelinas uttalande visar på att brudparets gemensamma identitet blir just social, då även 

gästerna får en känsla utav identiteten. Här sattes en personlig prägel på bröllopet redan vid 

intågandet i kyrkan då Evelina komma gående till signaturlåten från Harry Potter-filmerna. Att 

välja just den låten istället för en klassisk brudmarsch målar tydligare upp parets sociala 
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identitet inför gästerna samtidigt som känslan för sin gemensamma identitet som par stärks och 

hyllas. 

 

Vi är inte som alla andra 

Musikvalet verkar även vara förknippat med en känsla av att parets identitet är unik och att de 

vill göra vigseln till sig egen. Detta uttrycks genom att deltagarna inte gillar tanken på att ha 

samma musik som andra par då de vill se det som ”sin” musik. På så sätt är det tydligt hur 

musikvalet i vissa fall noga övervägs samt hur starkt brudparet kan förknippa sin identitet med 

just musik. Det verkar då som att musiken kan förstärka parets känsla av att vara unika. I 

följande uttalande berättar Evelina om hennes samtal med kantorn angående låten ”Hedwig’s 

Theme”:  
 

När jag nämnde låten jag skulle gå in till så sa han att han hade spelat den förr och 

att det inte var några problem. Det gillade jag INTE, jag ville ju inte att någon annan 

skulle ha tänkt på det. Det var ju våran grej att ha just den låten.  

 

I citatet antyder Evelina att hon gärna skulle vilja ha en slags ensamrätt på låten till bröllopet. 

Att Evelina inte gillade tanken på att någon annan hade tänkt på låten visar att det någonstans 

är viktigt att paret har låten för sig själva då den speglar brudparets identitet. Känslan av att det 

kan finnas ett annat par som identifierar sig med den låten gör känslan av parets sociala identitet 

mindre unik. Även Lena betonar vikten av att själva ha valt låten och vill verkligen poängtera 

att hon och hennes man valde ”Utan Dina Andetag” innan kronprinsessan Victoria gifte sig.  
 

Vi hade Kents låt, Utan dina andetag, och lägg märke till att det här var INNAN 

Victoria och Daniel gifte sig, haha. Så det måste vi ständigt säga haha, att vi faktiskt 

var först! Jag tror faktiskt inte att jag hade hört den innan för det var nog innan den 

blev sådär jättepopulär.  

 

Lena berättar att hon ständigt poängterar att hon och hennes man valde låten innan 

kronprinsessans bröllop ägde rum, vilket visades för hela svenska folket på tv. När 

kronprinsessparet delar samma låt så är det för Lena viktigt att säga att de åtminstone var först. 

Vilket kan betyda att hon inte vill att folk ska tro att de blivit inspirerade av ett känt par då det 

skulle kunna uppfattas som att Lena och hennes mans sociala identitet inte är egen och unik.  

Hon säger att hon inte heller hade hört den innan vilket också tyder på att låten alltså inte var 

någon stor hit enligt henne. Om man som par vill göra det personligt och unikt verkar 

musikvalet vara ett verktyg då båda citaten ovan talar för en önskan om att just vara unika när 

det kommer till musiken. 

 

Individens sociala identitet 

 
Utöver brudparets sociala identitet så har vi två helt enskilda individer som tillsammans ska gå 

in i ett äktenskap med varandra. I tidigare rubrik lyftes musikens koppling till den delade sociala 

identiteten mellan paret, under det här temat ges de fynd som hittats när det gäller inramningen 

utav de enskilda individernas sociala identitet. Det verkar som att individerna kopplar musiken 

till sin egna identitet men även att de tar andras identiteter i beaktande när det gäller valet av 

musik.  

 

Musiken som speglar vem jag är 

Det är inte självklart att personerna som gifter sig har samma musiksmak eller identifierar sig 

med samma typ av musik, tvärtom så verkar ingen utav deltagarna dela musiksmak med sin 
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partner även om de faktiskt lyckats hitta gemensam musik som representerar deras identitet 

som par. Utöver att de genom vissa låtar sätter sin gemensamma prägel på vigseln så verkar det 

för en del vara viktigt att även lyfta fram de enskilda individerna som brudparet består utav. 

Det kan vara att en specifik låt exempelvis är viktig för personen eller att kanske ha liveband 

bäst förmedlar vilken typ av människa individen är. Detta lyfter Daniel fram när han pratar 

kring valet av att inte hålla det traditionellt enligt de kyrkliga traditionerna och istället dra in ett 

liveband i kyrkan.  

 
Nej, asså det vägrade ju jag, min fru vet ju vad hon har för lirare liksom haha.. vi är 

så olika i livet med tankesätt och allting. Ska man gifta sig ska man göra det en gång 

och då ska man ha det som man själv vill. Jag gillar att bjuda på det extra liksom, att 

gästerna ska trivas. Jag tänker att det bröllopet skulle jag själv vilja gå på haha. Det 

handlar om vad som helst, att ha feststämning helt enkelt. 

 

Här kan man se att Daniels sociala identitet inte speglas av någon specifik låt men däremot tar 

han avstånd från det traditionella då det inte synkar med hans identitet. Hans identitet verkar 

snarare fångas utav att skapa en festlig stämning och istället gå emot kyrkans traditioner då de 

drar in coverbandet Dra en banjo in i kyrkan och gör det livat och festligt. Även när det kommer 

till den individuella identiteten så verkar det lättare att säga vad som inte speglar sin identitet 

än att förklara vad som faktiskt gör det. Daniel är lite inne på det i citatet ovan där han tydligt 

kan säga att det traditionella kyrkliga inte klingar med hans identitet. Liknande åsikter har 

Alexandra när det kommer till hur hon tänkte kring musikvalet:  

 
Hmm, det enda jag vet är att jag inte vill ha sån där klassisk kärleksmusik, allt var ju 

tänkt att vara lite annorlunda, jag är ju inte så mycket för de där klassiska 

kärlekslåtarna liksom. Det är verkligen inte min grej. Det blir ju jättekonstigt att ha 

sån musik man verkligen inte gillar på sitt egna bröllop liksom. 

 

Även här ser vi hur identitetsmarkeringen görs i avståndstagandet från något, hon visste klart 

och tydligt vilken musik hon inte ville ha på sitt bröllop. Hon identifierar sig alltså inte med 

typiska kärlekslåtar utan väljer istället sådant hon tycker om vilket vi kan förstå av den saliga 

blandningen låtar Alexandra hade under sin vigsel. På detta sätt krockar inte hennes identitet 

med vigselns utformning utan speglar istället den. Att vilja framhäva sin identitet genom 

musiken på ju ett bröllop kan vara svårt om den sorts musik som bäst speglar individen inte 

passar i en sådan tillställning. I följande citat beskriver Evelina tankarna kring musiken som en 

spegling utav henne som person men samtidigt musikens förmåga att skapa en viss typ av 

bröllop. 

 
Jag är väldigt stark i vad jag inte tycker om och vad jag tycker om för musik. Och 

om jag skulle gifta mig igen skulle jag nog vara mer extrem i valet av musik för att 

verkligen fånga min identitet. Det vore så sjukt häftigt att dra några låtar av Bring 
me the horizon haha. Samtidigt är jag nöjd med hur det blev för nånstans har jag 

alltid drömt om ett vitt fluffigt bröllop. Och det var exakt vad det blev. Grejen är, att 

om jag hade gift mig igen hade jag nog valt ”Hedwig’s Theme igen, bara för att den 

är så Jag haha… 

 

Här beskriver Evelina hur hon egentligen identifierar sig med en annan typ av musik då hon 

tänker på hur häftigt det skulle vara att spela någon av hennes favoritlåtar som på ett bättre sätt 

speglar henne som person än det låtar som valdes. Dock poängterar hon att hennes drömbild 

utav ett bröllop å andra sidan var just vitt och fluffigt, vilket då skulle krocka med musiken som 

egentligen speglar henne bäst. Även om hennes favoritgenre inte medverkade under bröllopet 

så lyckades hon få med den oerhört viktiga låten ”Hedwigs Theme” som jag tidigare nämnt är 
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från Harry Potter. På detta sätt lyckades hon fånga en annan viktig del av hennes identitet. Så 

pass bra att hon till och med överväger att ha den igen om hon skulle gifta sig en andra gång, 

just för att hon identifierar sig så starkt med låten.  

 

Musik kopplat till andras identitet 

Det är inte enbart den egna identiteten som tas i beaktande när det ska väljas musik, här visar 

nämligen deltagarna en förmåga att kunna se till att sin partners identitet kommer fram genom 

musiken men även tas det hänsyn till gästernas identitet. När det kommer till gästernas sociala 

identitet tänkte åtminstone Daniel på detta i val utav livebandet Dra en banjo.  

 
Ja men vi hade hört bandet en kväll när vi va ute och käka, då tyckte vi de bara var 

helt grymma med sitt bluegrass-sound haha med banjos och grejer liksom. Sen så 

var i princip alla våra gäster från en storstad så då tänkte vi att det blir sjukt kul att 

köra ett lantisbröllop. Det där bandet har ju stråhattar och hängselbyxor haha och 
kyrkan var ju på landet också så det passade riktigt  

bra 

 

Här kopplar Daniel bandets identitet med det lantliga vilket inte är en förvånande koppling då 

bluegrass i grunden är en subgenre till countrymusiken, plus att deras utstyrsel tydligt förstärker 

den här sociala identiteten i bandet. Sedan talar han om sina gäster som enda stor kollektiv 

identitet med betoning på storstadsbor vilket då skulle bli en rolig kontrast med det lantliga 

bröllopet. Han har alltså haft tankarna på gästernas upplevelse utav musiken och bröllopet som 

helhet. Det kan också vara så att den ena halvan av brudparet är mer engagerad i valet utav 

musik vilket Alexandra påstår att hon var. Även om hon till stor del valde musiken så var hon 

noga med att framhäva sin blivande mans identitet bland låtarna.  
 

 

Jag tog in låtar som jag visste att han tyckte om för jag ville ju att hans låtar också 

skulle finnas med, annars hade jag liksom aldrig valt U2 för jag hatar ju dem 

egentligen haha.. men han tycker om dem väldigt mycket. Sen hade vi ju även ”Too 

Lost in You” som är med i filmen Love Actually med Hugh Grant och min man 

älskar alla filmer där han medverkar och ja han älskar romantiska komedier. Så den 

plockade jag därifrån. 

 

Alexandra beskriver här hur hon har tänkt när hon valt låtar då hon ändå har engagerat sig mest 

i det. Det man kan se är att hon verkligen tar sin mans musik och filmintresse med i beräkningen 

för att hitta låtar som han kan tänkas speglas av och på så sätt göra vigseln mer personlig för 

honom också. Samtidigt som hon även poängterar att hon inte alls gillar U2 och på sätt inte 

identifierar sig med den typen av musik, men med tanke på att hennes man tycker om de så 

pass mycket förstår hon att han kan uppleva en slags identifiering till den musiken.  

 

 

Social historia 
 

Under den här rubriken skildras vad deltagare har nämnt angående någon slags historia kopplat 

till musiken med antingen sin partner eller andra anhöriga. Just den här aspekten belyser hur 

musiken kan ha en stark koppling till någon gemensam händelse för paret men också hur den 

kan fungera som en intern gest till nära och kära. En annan del utav temat social historia är att 

samtliga deltagare har låtit en nära vän eller släkting framföra låtar under vigseln, vilket tyder 

på att det inte bara är låten i sig som är viktig utan även hur den framförs. 
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Brudparets gemensamma historia 

I valet av musik verkar brudparet välja låtar som på något sätt varit betydande för deras historia 

som par. Det kan vara låtar som spelats under en viktig händelse eller en låt som paret ofta 

lyssnar på tillsammans. Oavsett vilket så har låten blivit en del utav brudparets historia och 

dessa låtar framstår som självklara val till bröllopet. I följande citat av Alexandra förklarar hon 

anledningen till att låten ”The Call” blev vald.  

 
Jag ville ha musik som har en koppling till oss, så den låt vi gick ut till var The Call 

med Regina Spector, den som är med i Narnia-filmen du vet... Just den låten var 

nämligen från vår första riktiga dejt då vi kollade på den filmen. 

 

I Alexandras uttalande om låten ”The Call” kan man se att den har en tydlig koppling till en 

viktig händelse i deras historia som par, nämligen att låten representerar och troligtvis även 

påminner dem om deras första dejt tillsammans. Även Sanna hade tankarna på hennes och 

mannens gemensamma historia i valet av den sista låten under vigseln.  
 

När vi gick ut så hade vi... vilket vi inte hade sagt till min man, så han trodde att det 

bara skulle vara någon vanlig musik liksom…Men då hade vi Helen Sjöholms ”Du 

är min man”. Och min vän som sjöng den, hon verkligen vrålade ut i sång, och min 

man blev ju verkligen högröd i ansiktet haha. Han brukar sjunga den i bilen 

nämligen… det var liksom våran sång, så vi överraskade honom lite haha.. 

 

Även här kan man se hur musiken kan fungera som en sorts hyllning av parets historia och även 

en hyllning till hennes nyblivna man, då Sanna starkt förknippar den här låten med honom och 

deras bilturer. Hon tänker på hur han brukar sjunga den i bilen när de är ute och åker. Hon 

beskriver den även som deras låt och med tanke på att han reagerade så starkt verkar han också 

ha känslor kopplade till låten.  

 

Historia med anhöriga 

Den här aspekten utav social historia betonar musikens koppling till någon annan än sin partner 

eller sig själv. Det kan till exempel vara en låt som har använts tidigare inom släkten, eller en 

låt för att minnas eller hedra någon som inte närvarar på vigseln. Dessa låtar rörde sig oftast 

kring psalmer där de som var kristna hade lagt mer tanke på dessa än de som inte var det. I 

följande citat berättar Sanna hur hon tänkte kring valet av psalm kopplat till gästerna. 
 

 

Många av gästerna var såna jag har jobbat med tidigare i kyrkan där jag bodde 

tidigare, så jag valde Psalm 303. Rop till Gud. Det är en sån där sång som alla alltid 

sjunger heeeela tiden där vi har jobbat tillsammans haha... Lite larvigt kanske men 

det var internt mellan oss liksom... 

 

Med tanke på att Sanna har en historia med många utav gästerna som även de är kristna och 

känner till psalmer så väljer hon en som de har en intern koppling till, vilket visar att även en 

historia med gästerna kan påverka valet av musik. Musikvalet kan även påverkar utav gäster 

som inte finns där på plats vilket vi kan se i nästa citat, av Alexandra.  

 
Ja så hade vi även Som en bro över mörka vatten... För den sjöng nämligen Kajsa på 

min mormors begravning… Så det kändes liksom bra att ha med den nu också på 

mitt bröllop. 

 

När det kommer till Alexandras val utav låten ”Som en bro över mörka vatten” har den en 

koppling till hennes mormor då den spelades på mormoderns begravning och är då del utav 
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Alexandras historia med sin mormor. Att även Kajsa sjöng den då kan också ses som en del 

utav hennes historia med Alexandra. Vilket leder oss in på nästa aspekt utav social historia. 

 

 

Social historia med dem som framför låten 

Även om bröllopen markant skiljer sig åt så har de en sak gemensamt och det är hur den valda 

musiken framförs. Samtliga brudpar har nämligen haft någon slags relation till personen eller 

personerna som framför låten/låtarna. Det verkar vara viktigt för deltagarna att det inte var vem 

som helst som satte ton på deras bröllopsmusik. När jag frågar Sanna om det var viktigt att hon 

hade en relation till personen som sjöng på bröllopet svarar hon följande:  

 
Alltså ja, det var liksom ett självklart val för mig att fråga just henne. Och det var 

nog ganska självklart för henne att svara ja också haha… och ja det var skönt att hon 
kom. Jag vet inte vem jag hade frågat om hon inte hade svarat ja. Det hade nog varit 

lite konstigt om det var en främling som sjöng…  

 

Här ser man att det för Sanna var självklart att det var ju hennes vän och tidigare kollega som 

skulle framföra låtarna under vigseln. Att hon även nämner det faktum att det vore konstigt om 

någon främmande person anlitades för uppdraget visar även på att den här relationen dem 

emellan var viktig. När Lena reflekterar över musikvalet i slutet av vårt samtal sammanfattar 

hon det på följande vis:  

 
Jag tror faktiskt att musiken hade en större betydelse än vad man kanske tänkte på, 

både på valet och att vi ville ha en personlig touch med någon man kände, i det här 

fallet med min bror som framförde låten. Sen att man hade levande musik på kvällen 

för dans… Jag tänker nu att det verkligen formade vad det blev för typ av bröllop. 

 

I Lenas reflektion kan vi se att hon under vårt samtal blivit mer medveten om hur musiken var 

med och formade bröllopet. Hon nämner även att det var betydande att hennes bror framförde 

låten vilket då gav vigseln en mer personlig prägel. Att Lena kommer till denna insikt i slutet 

av vårt samtal visar även på att samtalet varit utforskande i sin karaktär för både mig och Lena 

då det även gav visade mig att alla kanske inte är medvetna om vilken betydelse musiken 

faktiskt får för bröllopet just där i valet.  

 

 

Sociala känslor 

 
Det mest framträdande under samtliga samtal med deltagarna var deras strävan efter att skapa 

någon form utav känsla på bröllopet. Det är tydligt att de allihop vill undvika en kristen 

traditionsenlig känsla som de förknippar med något stelt och tråkigt. En avslappnad och trivsam 

stämning tycks gå att skapa med rätt musik. Det kan vara en specifik låt som lättar upp 

stämningen bland gästerna eller ett liveband som bidrar till feststämning. Oavsett vilket så är 

det tydligt att musiken kan tänkas påverka de sociala känslorna på bröllopet.  

 

Att påverka stämningen med populärmusik 

Även om en del av deltagarna ansåg sig vara kristna så ville ändå samtliga tona ner den kristna 

känslan på bröllopet, vilket musiken hjälpte till med. I följande citat förklarar Evelina hur hon 

upplevde stämningen på vigseln kopplat till låten hon gick inte till:  

 

Ja men man vill ju att det ska bli liksom pampigt och effektfullt när man 

kommer in i kyrkan som brud, att det ska ge effekt. Ja, det känns verkligen 
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som att den låten satte tonen för hela vigseln liksom... det var så bra 

stämning och ja, lättsamt... Det var inte superkristet samtidigt som det var 

kristna inslag 

 

Här ser man att Evelina önskade att just intågandet i kyrkan skulle bli effektfullt vilket då låten 

”Hedwig’s Theme” skulle kunna bidra till. I efterhand känner hon även att låten faktiskt satte 

ton på vigseln i stort, vilket visar på att den för henne hade en stark effekt. Även om den var 

effektfull så bidrog den ändå till en lättsam stämning då den tonade ner en del utav det kristna 

under vigseln. Det verkar som att just det kristna förknippas med stel stämning och är något 

som deltagarna alla har strävat efter att undvika med hjälp utav musiken. Då lättsam stämning 

verkar vara motsatsen till den kristna traditionella stämningen på bröllop.  

 

Festkänslor med liveband 

Många utav deltagarna berättar hur de ville skapa feststämning, de ville att gästerna skulle ha 

kul och helt enkelt samla alla man tycker om för att fira kärleken tillsammans. Något som verkar 

kunna bidra till feststämning är liveband eller trubadur vilket fyra utav fem deltagare nämner. 

Dock var det en utav dessa som stack ut då han och hans fru drog in det fartfyllda bandet Dra 

en banjo in i kyrkan och helt skippade psalmer och kristna sånger. I följande utlägg av Daniel 

berättar han om hans tankar kring livebandet i kyrkan och om bröllopet i helhet: 

 
Ja, asså man vet ju själv hur tråkigt det kan vara att va gäst på sånt där… och folk 

kanske inte är så vana att gå i kyrkan längre så då kan de se det på ett annat sätt, 

lite roligare! Tänker att man kan liva upp kyrkan lite helt enkelt. Många har sagt 

att det var roligaste bröllopet de vart på, just för att det var så avslappnat och kul, 

det var bara en stor fest hela skiten. Vi hade en fest där vi gifte oss snarare än att 

vi hade en fest för att vi gifte oss haha… 

 

Daniel visar i det här uttalandet att han lever sig in i gästerna situation då han själv varit i deras 

sits, han upplever att ceremonier i kyrka kan bli rätt tråkiga. Som han har nämn i tidigare citat 

så vill han bjuda på fest och tänker mycket på gästerna när det kommer till bröllopets 

utformning. Att dra in livebandet Dra en banjo verkar ha bidragit till feststämning och gästerna 

tycks ha haft roligt. Det faktum att han ser det som att de snarare hade en fest där de gifte sig 

istället för en fest för att de gifte sig visar också på att brudparets fokus låg mer på gästerna och 

feststämningen än sig själva, vilket deras musikval även speglade.  

 

Musikanvändning som en omedveten social färdighet 
 

Som en femte rubrik och byggsten till essensstrukturen fann jag detta i slutet av 

resultatsammanställningen. Under samtliga samtal har deltagarna börjat med att kort beskriva 

låtarna som om att det var det intressanta i min studie. De lade fram det väldigt enkelt och lite 

med en axelryckning som att ”Ja, här har du det du ville veta, det var de här låtarna vi hade”. 

Under samtalens gång då jag ställt mer djupgående frågor för att få reda på anledningen till 

varför just de låtarna blev valda så har jag lagt märke till att deltagarna verkligen har fått tänka 

efter för att besvara dessa. Det verkar som att själva musikvalet har skett automatiskt, eller 

snarare som en omedveten process där brudparet kanske inte varit medvetna om vilken 

betydelse musiken faktiskt skulle ha. Jag vill likna det med en slags social färdighet som vi 

människor kanske inte är medvetna om att vi besitter när det kommer till musikanvändning. 

Följande citat utav Lena anser jag belyser detta på ett bra sätt:  
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Jag tänker verkligen nu i efterhand att det är mycket mer val och medvetenhet 

med musiken där och då än vad man tänker på… Att vi valde liveband efteråt för 

att få feststämning och sen låten i kyrkan… Just för att forma efter sig själv och 

göra det personligt utan att man tänker på att man gör de där valen. Det ser jag 

nu i efterhand, då kändes det mer som att det skedde automatiskt. 

 

Lena börjar samtalet som de andra med att bara berätta om bröllopet och sen nämner hon att de 

valde låten ”utan dina andetag” och sen säger hon inte så mycket mer om det. Under samtalets 

gång får hon dock insikt om att valet av musik nog hade mer betydelse än hon kanske trodde 

från början. Hon ser verkligen att alla val hade någon tanke bakom, livebandet till bröllopsfesten 

bidrog till att det blev mer utav en feststämning vilket de ville att det skulle bli. Att även låten 

som spelades i kyrkan utav hennes bror även den gjorde vigseln med personlig och speglade de 

som par inser hon också i efterhand. Hon nämner att valen där och då gick mer på automatik än 

att de tänkte på det här sättet kring hur musiken skulle kunna forma bröllopet. Detta anser jag 

tala för att musikanvändningen kan ses som en social färdighet vi inte alltid är medvetna om att 

vi besitter och använder oss utav. 

 

 

Sammanfattning av resultat 
 

Till en början vill jag ge en sammanfattning utav resultatet i stort för att sedan gå in på de delar 

som jag anser vara fenomenets essens. Musiken under bröllopet har haft många uppgifter och 

betydelser. Den har på ett eller annat sätt representerat och speglat brudparets sociala identitet 

i den bemärkelsen att de valt musik som ”känns som oss” eller ”passar oss”. De har alltså haft 

en upplevd gemensam identitet där de tydligt känt att viss musik passar medan annan typ av 

musik inte passar. Bröllopsdagen är deras dag och då vill de göra det till något som är ”de”, 

med musiken har de försökt tonsätta det till något de är tillsammans som par.  

Trots detta fokus på att spela musik som passar brudparets gemensamma identitet så finns det 

även tankar på den enskilda individens identitet. Det kan sig uttryck i att ta avstånd från någon 

typ av musik för att individen inte kan identifiera sig med den sortens musik. Att välja ett 

liveband i kyrkan där psalmer och kristna inslag helt utesluts är ett sätt att framhäva sin identitet.            

 Ett annat sätt kan vara att ta avstånd från klassiska kärlekssånger och istället välja låtar från 

favoritfilmer eller annan populärkultur som individen identifierar sig med. Hur man upplever 

andras sociala identitet kan också påverkar musikvalet då en del valt låtar som representerar 

någon annan än sig själv eller lever sig in i hur någon annan kommer att uppleva musiken. Vad 

människor har varit med om tillsammans har också en betydelse när det kommer till val utav 

musik. Det kan vara låtar som representerar en viktig händelse i brudparens historia eller en låt 

som har koppling till gästerna eller någon släkting. Eftersom att alla deltagare nämner att en 

nära vän eller släkting har framfört låtar under vigseln så verkar det även vara viktigt med en 

social historia med den som sjunger låten. Musiken har också haft en betydelse när det kommer 

till sociala känslor då den har hjälp till att skapa feststämning eller dra ner den kristna stelheten 

som deltagarna talar om, musiken har bidragit till en lättsam stämning med fokus på glädje och 

fest. Slutligen kan man se att musiken har haft en betydande del utav bröllopet, dock verkar det 

som att valen har skett automatiskt för brudparen utan en klart medveten tanke på hur musiken 

kan vara med och forma deras stora dag. Detta framkommer i samtliga medforskarsamtal där 

insikterna om musikens faktiska betydelse träder fram under samtalens gång.  
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Essensen av musikens sociala betydelse på bröllopet 
 

Nedan kommer jag att presentera en modell som ger en översiktlig bild utav fenomenet där de 

fyra huvudkategorierna kopplas till essensen.  I följande stycke ges sedan en beskrivning av 

hur essensen genomsyrar samtliga kategorier som tagits upp i resultatdelen. 

 
 

 
 

 

 

I beskrivningarna utav musikens sociala betydelse på bröllopet finner vi fyra kategorier som 

tillsammans fångar musikens förmåga att accentuera, med andra ord kan musiken hjälpa till att 

framhäva, betona och poängtera olika aspekter under bröllopet. När det kommer till brudparets 

sociala identitet bidrar musiken till att accentuera deras känsla utav ”oss” och även deras känsla 

av att de inte är som alla andra. Detta genom att de då har valt musik som de kan koppla till just 

dem två som ett par och denna accentuering kan då bidra till en ökad känsla av ”oss” för paret 

på sin stora dag. Även den individuella sociala identiteten accentueras genom musiken som har 

valts specifikt för att antingen framhäva vem man själv är som individ eller sitt försök till att 

framhäva någon annans identitet. När detta då accentueras under bröllopet kan det ge en 

personlig touch för brudparet och gästerna. Genom att välja musik som kopplas till en social 

historia med antingen sin partner eller med gästerna så accentueras denna för de inblandade 

vilket även kan bidra till känslan av solidaritet och sammanhållning. Slutligen accentueras även 

de sociala känslorna under bröllopet där musiken har kunnat förstärka både lättsamma och 

festliga känslor för gäster och brudpar. 

 

 

Teoretisk och begreppslig referensram 

 

I följande avsnitt går jag igenom de teoretiska begrepp som ligger till grund för min 

resultatdiskussion i senare avsnitt. Jag har valt den symboliska interaktionismen som teoretisk 

referensram då deras syn på människan som en social varelse på ett bra sätt kan skildras i 
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en 
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Brudparets 
sociala 
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deltagarnas musikval. Rubrikerna utgörs utav de huvudbegrepp som kommer att spela stor roll 

i diskussionen och dessa kursiveras även i den flytande texten för att förtydligas för läsaren. 

 

Symboler och Självet  
 

Människan är enligt den symboliska interaktionismen en social varelse, en aktör både inför 

andra men likaså sig själv. Hela samhället och människan själv existerar genom sociala 

interaktioner. Dessa sociala interaktioner sker med hjälp utav symboler (Charon, 2004, s.60). 

Symboler är i grund och botten socialt konstruerade, det är sociala objekt som används för att 

kunna kommunicera med andra och även oss själva. Allt i vår värld kan vara en symbol; ord, 

objekt och även handlingar. Det enda krav som finns för att något ska ses som en symbol är att 

det är just ett socialt objekt, objektet måste alltså uppfattas som en symbol och förstås av mer 

än en person. Om det bara uppfattas som en symbol för mig kan jag inte kommunicera med 

världen genom det objektet. Det är med hjälp av dessa symboler som vi kan bli socialiserade 

varelser och lär oss hur man ska agera i samhället (Charon, 2004, s.60). Det är också genom 

dessa symboler som det blir möjligt för människan att uttrycka exempelvis kärlek för sin 

partner, att visa uppskattning för sina vänner eller bara ge uttryck för vem hon tror att hon är 

(Charon, 2004, s.49).  

 Inom den symboliska interaktionismen ser man människan som ett socialt objekt som blir 

till i just den sociala interaktionen. Det vi i vardagstal kan kalla för identitet benämns istället 

som Självet inom den symboliska interaktionismen. Det så kallade Självet är inte helt och hållet 

detsamma som personlighet eller identitet, det är inte vad en hel människa är utan Självet är ett 

objekt av aktörens egna handlingar (Charon, 2004, s.71). Detta Själv de talar om är alltså inte 

aktörens ”inre jag” utan Självet är snarare en utav aktörens områden där den kan agera, ett annat 

område är omgivningen som utgörs av andra människor. Genom vårt sätt att agera i dessa 

områden kommer vi se oss själva som objekt då vi reagerar på hur andra reagerar på oss som 

aktörer. Sociala interaktioner är avgörande då det är i interaktion med andra som individen får 

en känsla utav vem han eller hon är. På detta sätt lär vi känna oss själva, genom andras sociala 

definitioner utav mitt agerande och användande utav symboler. På grund av att omgivningen 

ständigt definierar och omdefinierar oss så uppnår inte människan ett stabilt ”inre”, så som vi 

talar om identitet i vardagsspråket, utan det är en social process som pågår livet ut (Charon, 

2004, s.72). Att betrakta sig själv som ett objekt är avgörande för vår självuppfattning då vi 

genom att agera inför andra i omgivningen samtidigt agerar inför oss själva. Detta kan låta 

aningen abstrakt och märkligt men lik som att vi bedömer andra människor utefter deras 

agerande och tillskriver dem karaktärsdrag gör vi detsamma mot oss själva. Tack vare denna 

objektifiering av Självet så kan vi bli reflekterande varelser som kan tänka på vad vi känner och 

varför vi upplever dessa känslor (Charon, 2004, s.77–78). 

 

Själv-koncept och identitet 

 
I relation till situationer där olika sociala objekt varierar så bildar vi oss en uppfattning om detta 

Själv. Genom att se till hur vi själva agerar och reagerar på andra objekt i en viss situation får 

vi information om hur vi är och bildar oss då en självuppfattning. Eftersom att Självet är det 

enda objekt som ständigt är närvarande i alla situationer för oss människor så bildar vi till slut 

en känsla utav ett stabilt Själv. Tack vare denna självuppfattning blir det möjligt att få en känsla 

utav en självbild och identitet (Charon, 2004, s.79–80). Självbilden inom symboliska 

interaktionismen kan ses som ett koncept vi har utav oss själva snarare än en stabil självbild. 

Genom att se tillbaks på tidigare händelser i livet skapas detta själv-koncept vilket aldrig blir 

helt stabilt utan det är en pågående process där själv-konceptet kan ändras över tid, beroende 

på vilka situationer vi utsätts för. Om vi starkt konfronteras eller genomgår något utmanande 
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som påverkar oss på sikt kan detta påverka känslan utav detta själv-koncept och på så sätt kan 

det förändras. (Charon, 2004, s. 80).    

 Genom att blicka tillbaks på vad vi gjort, sagt, inte sagt och så vidare skapar vi en identitet. 

Dock är det enbart vår känsla utav en faktisk identitet och inte något vi är på riktigt, även om 

det uppfattas så. Den sociala interaktionen är avgörande för skapandet utav Självet och på så 

sätt identiteten. Det är i relationen till andra som vi kan skapa oss ett själv-koncept och identitet, 

hur andra benämner och bemöter oss i olika situationer ger oss en uppsättning identiteter. Dessa 

identiteter bekräftas om och om igen i möten med olika människor och på så sätt får vi en känsla 

utav en stabil identitet (Charon, 2004, s. 84). Dock har vi snarare en uppsättning utav flera 

hierarkiskt ordnade identiteter där de högst upp är vad vi ser som mer stabila 

identitetsmarkörer; vilket kön vi har eller i vilken ålder vi befinner oss i. En del identiteter är 

nämligen viktigare i fler situationer än andra. Är vi med familjemedlemmar blir vår 

familjeidentitet starkare än vad vår yrkesidentitet kanske blir och vice versa. Identiteten är viktig 

för människan både för sig själv och för andra. Det är vad vi tror att vi är och vad vi väljer att 

visa för andra och den här identiteten både uppstår, upprätthålls och förändras just genom 

sociala interaktioner med andra (Charon, 2004, s. 86). 

 

Rollövertagande och den generaliserade andre 
 

En väsentlig del av möjliggörandet till vår självuppfattning och en viktig del i det sociala livet 

är just förmågan att ”ta över någon annans roll”, vilket den symboliska interaktionismen kallar 

för rollövertagande. Detta är en process som utvecklas hos oss när vi är barn då vi till en början 

i tidig ålder agerar utifrån enbart begär utan någon som helst reflektion över våra medmänniskor 

som egna individer. Först när vi lär oss att människor runt omkring har egna värderingar, idéer 

och föreställningar kan vi föreställa oss hur de skulle kunna reagera på våra egna handlingar 

(Lindblom & Stier, 2011, s.55). Genom att anta den andres roll försöker vi bilda oss en 

föreställning om hur personen kan komma att reagera på vårt agerande, detta kan även liknas 

med att vara empatisk vilket kräver just förmågan att föreställa sig hur en annan person kan 

uppleva en situation (Lindblom & Stier, 2011, s.56). Att anta någon annans roll är något vi gör 

jämnt och ständigt oavsett om vi är i sällskap av andra eller i vår ensamhet. Det är nämligen 

inte enbart i den fysiska interaktionen med andra som vårt agerande styrs av omgivningens 

reaktioner utan vi har på ett sätt med oss denna sociala interaktion även när vi är själva (Charon, 

2004, s.105). Hur jag väljer att agera avgörs till stor del av vilka jag omges av, beroende på vad 

det är för situation och vilka som befinner sig där kommer jag försöka föreställa mig hur just 

de skulle reagera på mig i den givna situationen. När jag till exempel är ensam hemma och 

förbereder en middag för mina vänner kommer jag att styras av mina föreställningar om hur de 

kan komma att reagera på dukning, val av mat, mitt val av belysning etc. Är jag däremot hemma 

och skriver på en uppsats är det inte mina vänner vars roller jag antar utan istället mina 

kurskamraters och lärares.  

 Vems perspektiv jag försöker att anta genom detta rollövertagande styrs då av situationen 

jag befinner mig i och dessa personer kallas då för signifikanta andra. Signifikanta andra är 

viktiga och inflytelserika personer för mig i mitt liv, både personer som jag respekterar och 

älskar men även såna som kan uppfattas skrämmande och inge en mer negativ form av respekt. 

Oavsett vilket så är det till stor del dessa människors reaktioner som är viktiga för mig och på 

så sätt har jag tanken på deras eventuella respons med mig i olika situationer (Charon, 2004, 

s.107). De signifikanta andra vi har i vårt liv bildar i sin tur tillsammans mer generella grupper 

som vi refererar till den generaliserade andre. Den generaliserade andre kan vara allt från 

vänner, samhällets normer till ett lands befolkning. När vi är i skolan, på jobbet eller på en resa 

har vi ständigt med oss den generaliserade andre. Hur jag som 30åring beter mig påverkas på 

sätt och vis utav vad jag förväntar mig att andra i sin tur förväntar sig utav mig i den åldern. 
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Den generaliserade andre behöver alltså inte alltid vara någon som finns där fysiskt utan en 

del generaliserade andre har vi ständigt med oss på ett eller annat sätt. Dock är det viktigt att 

förstå situationens betydelse, då vi även antar rollen hos de som befinner sig runt oss där och 

då. Vi gör alltså detta rollövertagande oavsett om personerna tillhör våra signifikanta andra 

eller inte. Detta rollövertagande är själva grunden i vår sociala intelligens som människor. Om 

mitt beteende ska kunna förstås utav de runt mig så måste jag försätta mig i deras perspektiv 

och på så sätt försöka göra mig förstådd utav de i den givna situationen (Charon, 2004, s.107). 

 

Diskussion 
 
I följande avsnitt diskuterar jag inledningsvis resultatet i allmänhet, då kopplat till mitt syfte 

och min frågeställning. Därefter följer en diskussion där paralleller dras till kapitlet om den 

tidigare forskningen. Jag går sedan vidare in på den teoretiska delen där jag försöker ge en 

bredare förståelse för resultatet genom att förklara det i de teoretiska termer som togs upp i det 

föregående avsnittet. Avslutningsvis diskuterar jag arbetets styrkor och svagheter där jag även 

redogör för hur min förförståelse såg ut innan och hur den förändrats under arbetets gång. Jag 

delar även med mig utav tankar kring forskningsområdet i framtiden där jag ser att det ännu 

finns en hel del att utforska. 

 

Resultatet kopplat till syfte och frågeställning 
 

I den föreliggande uppsatsen har det huvudsakliga syftet varit att få en fördjupad förståelse om 

musik som ett socialt fenomen. Som empirisk grund för uppsatsen valde jag bröllop då det är en 

välkänd social tillställning som genom tiderna har haft en traditionell musikhistoria men som 

nu börjat att förändras då brudpar allt oftare väljer egen musik. Ett delsyfte föddes utifrån det 

huvudsakliga syftet med uppsatsen: Vilken social betydelse har musiken under bröllopet? Efter 

att ha sammanställt samtliga intervjuer fann jag att musiken har haft olika betydelser för 

bröllopet men att alla på ett eller annat sätt har varit just sociala. Musiken har både fungerat 

som en social identitetsmarkör för brudparet själva då de valt låtar som har ”känts som de” och 

i vissa fall har inte specifika låtar blivit valda utan då har istället ett visst liveband valts då det 

bidrog till en känsla ”utav dem” som par. Musiken har även haft en betydande roll för 

individernas sociala identitetsmarkörer då låtar har haft en stark koppling till antingen bruden 

eller brudgummen. I vissa fall kunde låtar även ha en koppling till en anhörig som inte 

närvarade. Bara sett till musiken som en social identitetsmarkör verkar musiken gärna användas 

för att framhäva sin identitet inför sig själv och för andra. Då det är brudparets dag verkar det 

som att musiken hjälper till att förstärka detta och ger bröllopet en mer personlig prägel.  

 Musiken verkar även haft en betydande roll i människors sociala historia då låtar som har 

varit viktiga för antingen brudparets sociala historia eller brudparet och gästernas sociala 

historia valts till just bröllopet. Det visar att musiken haft en central roll i deltagarnas sociala 

historier, det kan till exempel ha varit en låt som spelades på ett brudpars första dejt eller en låt 

som bruden har sjungit med stor del av gästerna tidigare i livet. På detta sätt verkar musiken 

fungera som betoning och påminnelse av sociala historian parter emellan. Det verkar även vara 

viktigt att personen som framför låten under bröllopet är någon paret har en social historia med. 

Så det är inte bara musiken i sig som har en social betydelse utan även hur musiken framförs. 

Samtliga par har nämligen haft en nära vän eller släkting som sjungit på bröllopet.  

 Ännu en aspekt av musikens sociala betydelse verkar vara dess förmåga att förstärka eller 

lyfta fram sociala känslor under bröllopet. Detta innebär att musiken till stor del har hjälpt till 

att skapa en mer lättsam stämning då samtliga par på ett eller annat sätt har velat tona ner den 

kristna ”stela” stämningen. Genom att införa populärmusik under vigseln i kyrkan tar man 
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avstånd från de kristna traditionerna och kan på så sätt lätta upp stämningen. Om man dessutom 

kan ta in ett fartfyllt liveband kan verkligen en lättsam och festlig stämning skapas. Under just 

den här aspekten verkar det finnas en önskan om att just gästerna ska ha roligt och att musiken 

ska bidra till feststämning. Det visar att brudparen har tänkt på hur musiken kan uppfattas och 

påverka huruvida bröllopet känns avslappnat eller inte.  

 För att koppla till mitt syfte så ser jag att resultatet har ingivit en fördjupad förståelse för 

musiken som ett socialt fenomen. Bara under bröllopet ser vi hur musiken har varit viktig för 

både sociala identitetsmarkeringen hos brudpar och individ, hur den har kunnat betona en social 

historia mellan brud och brudgum men även en social historia mellan brudpar och gäster samt 

att den har kunnat förstärka de sociala känslor som önskas förstärkas under bröllopet. I slutfasen 

av resultatsammanställningen fann jag dock ytterligare en aspekt av musik som ett socialt 

fenomen vilken betonar att deltagarna inte varit helt medvetna om musikens sociala betydelse 

utan att de snarare ”bara valde” och att det skett naturligt. Detta får mig att fundera på om 

musikanvändning kan vara som en omedveten social färdighet vi människor besitter i olika 

grad. Det verkar som att människor kanske inte riktigt är medvetna om hur socialt betydande 

musiken faktiskt är men oavsett den bristen på vetskap så använder de denna ”färdighet” rätt 

flitigt. 

 

 

Resultat och den tidigare forskningen 
 

I avsnittet om tidigare forskning är det ingen studie som undersöker det jag har belyst i den 

föreliggande uppsatsen därför är den tidigare forskningen uppdelad i tre rubriker som 

tillsammans skildrar musikens sociala betydelse även med inslag för det individuella. Jag 

kommer att diskutera resultatet i den föreliggande uppsatsen kopplat till den tidigare 

forskningen med fokus på de tre teman som presenterades där: Musik som social 

identitetsmarkör, Musikens sociala funktion och Musikens förmåga att skapa social stämning. 

 När det kommer till hur musiken fungerar som en social identitetsmarkör talar forskningen 

för att individer kan uppleva en koppling mellan en viss typ av musik och deras upplevda 

identitet. Detta gäller både den enskilda individens identitet men även kollektiva identiteter hos 

exempelvis supportrar på ett sportevenemang. Om en viss typ av musik då används för ett lag 

så förstärker den musiken lagets och supportrarnas sociala och gemensamma identitet (Ahlsved, 

2017). Detta kan liknas med det jag funnit i den föreliggande studien där viss typ av musik 

förstärker brudparets sociala identitet då de uttrycker att de valt musik som ”känns som de”. 

Ahlsved (2017) talar om att musiken speglar lagets historia och anda vilket då även skulle kunna 

förklara brudparets val av musik. Att brudparet väljer musik som ”känns som de” liknar jag vid 

supportrarnas känsla och musiken tycks då spegla brudparets gemensamma anda. En 

fotbollsmatch är en tillställning då musiken har en betydande roll för supportrarna för att hylla 

denna anda och gemenskap och likaså verkar musiken ha en betydande roll för att hylla 

brudparets anda och gemenskap på bröllopet.  

 I inledningen av resultatet presenterades låtarna för respektive bröllop, detta för att ge en 

tydligare bild av musikvalet och deltagarna. Det ger även en inblick i hur varierad musiken var 

bröllopen emellan, vilket kan spegla hur olika även individerna är från varandra. Detta i sig 

talar för att musik är oerhört individuellt. Tidigare forskning talar för att olika musikgenres kan 

kopplas till människor känsla av identitet. Abrams (2009) talar om att individer som föredrar 

att lyssna till subgenrer upplever en starkare koppling mellan musiken och sin identitet än vad 

de som lyssnar till ”vanlig radiomusik” gör. Detta kan kopplas till varför några deltagare i den 

föreliggande studien tydligare kunde beskriva hur en viss låt valdes för att spegla dennes 

identitet. En intressant observation av detta som inte på något sätt är undersökt eller stärkt av 

tidigare forskning är att de deltagare som tydligt talade om musiken på ett identitetsmarkerande 
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sätt även var märkbart tatuerade. Med tanke på Abrams (2009) forskning som visade att 

individer identifierade sig mer med subgenrer så som rock, punk och metal ger det mig tankar 

om att dessa deltagare lättare identifierar sig med musik än de andra. Detta är endast en 

intressant spekulation då en distinkt musiksmak för mig även kan kopplas ihop med tatueringar. 

I Abrams (2009) studie uttrycks enbart en stark identifiering med subgenres medan resultatet i 

den föreliggande studien talar för att individer kan identifiera sig starkt med även filmmusik. 

Två deltagare har valt musik specifikt från filmer för att de känner en stark koppling mellan 

deras upplevda identitet och dessa filmer. Det verkar som att musiken då har en stor roll i 

filmerna och på så sätt kan filmmusik även fungera som en stark identitetsmarkör för dessa 

individer.  

 En annan forskning tar upp hur musiken kan spegla individers identitet för omgivningen där 

musiken kan ses som en marknadsföring utav ens upplevda dimensioner som individ (DeNora, 

1999). I den föreliggande studien kan brudparets val av musik ses som en slags marknadsföring 

utav de som par och individer. Musiken är med och formar bröllopet och ger omgivningen en 

känsla av vilka de är genom hur de har tonsatt denna dag. Att till exempel dra in ett fartfyllt 

liveband i kyrkan kan marknadsföra parets lättsamma och skojfriska attityd för omgivningen. 

DeNora (1999) nämner även hur deltagarna i forskningen beskriver musikens toner och 

instrument som spegling av deras identitet, detta är något som enbart en deltagare nämner då 

Evelina pratade om ”Hedwig’s Theme” i form av hur den var komponerad. Det märktes att hon 

då kunde koppla moll-toner till sin identitet och såg det mer passande än brudmarschens toner. 

För att kunna reflektera kring musik på sådant sätt tror jag att det behövs ett annat sorts 

musikintresse och musikalitet än vad gemene man har. I DeNoras (1999) studie verkar 

deltagarna besitta den sortens förmåga till skillnad från deltagarna i den föreliggande uppsatsen 

vilket kan ha bidragit till varför sådana aspekter inte har tagits upp.  

 Under rubriken social interaktion genom musik belyser forskningen hur musik kan stärka 

känslan av exempelvis samhörighet människor emellan. Just det här avsnittet tar även upp hur 

människor använder musik i interaktion med andra då de kan ta andras musikpreferenser i 

bemärkelse när de väljer musik. När det kommer till musiken på bröllopet verkar den bland 

annat ha bidragit till en känsla utav samhörighet, främst samhörigheten mellan bruden och 

brudgummen. Musiken har speglat dem som par, speglat deras anda och på så sätt kan musiken 

öka känslan av samhörighet paret emellan. Denna känsla av samhörighet ges uttryck via 

musiken och kan då upplevas för paret själva och lika så gästerna som även de kan uppleva 

känslan av brudparets samhörighet genom musiken. Det skulle kunna liknas med resultatet av 

Ahlsved (2017) där supportrarnas känsla av samhörighet stärks genom musiken under 

matcherna samtidigt som de även får en känsla utav motståndarnas samhörighet genom deras 

sånger. En samhörighet genom musik kan alltså både upplevas för de som valt musiken men 

även för utomstående som iakttar och lyssnar.  

 Vad människor väljer att spela för musik kan också påverkas av omgivningen då tidigare 

forskning har visat att vi människor tänker på omgivningens musikpreferenser vid val av musik 

i sociala sammanhang (Larsen et al., 2009). Även i den föreliggande uppsatsen framgår det att 

andra individers identitet har påverkat valet av musik. Det kan vi exempelvis se då bruden har 

valt musik som hon vet uppskattas utav brudgummen och kan representera honom som individ. 

Detta kopplas även till den föregående rubriken som belyser hur en annan persons identitet kan 

upplevas och förstärkas genom musik. Även gästers identitet har påverkat musikvalet på så sätt 

att musiken ha haft en koppling till en intern händelse mellan bruden och gästerna. I ett annat 

fall såg vi hur gästernas identitet kopplades till en storstadsidentitet vilket påverkade valet av 

ett ”lantisband” till bröllopet, vilket skulle krocka med gästerna identitet och på så sätt vara 

överraskande och roligt. Detta visar på att musiken har haft en betydande roll för att skapa 

känslan utav samhörighet mellan både brudpar och gästerna. Det visar även hur omgivningen i 

form av sin partner och gästerna i sin tur kan ha påverkat valet av musik till bröllopet.  
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 Slutligen tar jag i tidigare forskningen upp studier som belyser musikens förmåga att skapa 

social stämning. Musik visar sig kunna påverka både en rumslig stämning med massvis utav 

människor men också stämningen inom den enskilda individen. Vi kan på sätt och vis påverka 

vilken stämning vi vill åt genom att välja rätt typ av musik, detta belyste Milliman (1986) i en 

tidig forskning som påvisade musikens förmåga att sänka konsumenters tempo i affärer. Lugn 

musik tycktes kunna införliva ett lugn även hos människorna som då märkbart saktade ner och 

föll in i lugnare tempo. Att brudparens musikval i den föreliggande uppsatsen har kunnat 

påverka den sociala stämningen är tydligt då alla på ett eller annat sätt uttrycker en strävan efter 

att skapa en lättsam stämning. Genom att byta ut stor del av den kristna musiken mot 

populärmusik anser de att det tonade ner den ”kristna stela stämningen” och istället bidrog till 

en lättsam atmosfär. De deltagare som har valt liveband till antingen vigsel, bröllopsfest eller 

båda delarna talar om att just liveband bidrog till en ökad feststämning.  

 När det kommer till stämningen hos den enskilda individen så tar tidigare forskning upp 

musikens funktion som en känsloregulator då speciellt flickor använde musiken kopplat till sina 

känslor (Saarikallio, 2008). Detta är intressant då det i samtliga medforskarsamtal framgick att 

bruden var den som till stor del hade valt musiken. Nu var det i och för sig fyra kvinnor och en 

man som deltog, samt att det verkar vara kvinnor som engagerar sig mer i bröllopsplaneringen 

än vad männen gör. Men jag anser att detta dock är anmärkningsvärt då det även kan förklaras 

genom att kvinnor i högre grad än män reflekterar över musiken kopplat till känslor och på så 

sätt engagerar sig i valet av musik. En svensk forskning tog upp en annan aspekt av emotion 

kopplat till musik där de upptäckte att människor upplevde starkare känslor när de lyssnade på 

musik tillsammans med en nära vän eller partner än när de lyssnade i sin ensamhet (Liljeström 

et al., 2012). De kunde dock inte säga något förklarande om detta utan kunde enbart konstatera 

att den sociala kontexten ökade intensiteten av upplevelsen. Resultatet i den föreliggande 

studien kan inte heller förklara deras fynd men kanske kan den fördjupade förståelsen för musik 

som ett socialt fenomen till viss del bistå till en förklaring. Säg att en låt som speglar ett brudpars 

upplevda identitet spelas för bruden i sin ensamhet kontra att den spelas inför henne med sin 

brudgum omgiven av deras gäster. Jag misstänker då att hon kommer att känna starkare när hon 

får höra låten i en social kontext med sin partner. När hon lyssnar på låten i sin ensamhet har 

hon säkert sin partner och minnen kopplat till låten i tankarna men att få höra ”deras” låt 

tillsammans med honom fysiskt lär förstärka de minnen och känslor hon kopplar till låten.  

 

 

Resultat och den begreppsliga referensramen 

 

I detta avsnitt ämnar jag presentera resultatet på så sätt att det kan förstås i ett bredare 

sammanhang. Jag kommer då koppla det till den symboliska interaktionismen och dess begrepp 

jag tagit upp i den teoretiska delen av uppsatsen. För att underlätta läsningen kommer jag att 

diskutera utifrån begreppen som utgjorde det avsnittet: Symboler, självet, själv-koncept, 

identitet, rollövertagande och den generaliserade andre. Dock går begreppen inte att helt skilja 

åt vilket innebär att en del begrepp kommer att nämnas om vartannat. Som tidigare i det 

teoretiska avsnittet kommer jag att kursivera de begrepp som jag nämn ovan även i den flytande 

texten för att tydliggöra.  

 När det kommer till den symboliska interaktionismen är just symboler det begrepp som står 

i centrum då vår känsla utav en identitet och vår förmåga att vara sociala varelser grundar sig i 

just användandet utav symboler. Just i den här uppsatsen är det en specifik symbol vi fokuserar 

på och det är självfallet musiken. Musiken kan under bröllopet användas som en symbol för att 

spegla huruvida paret anser sig vara kristna eller inte. Musiken kan även vara en symbol för att 

paret upplevs som romantiska, nördiga eller kanske roliga. När Evelina exempelvis valde en låt 

från Harry Potter-filmerna kan det ses som en symbol för hennes upplevda identitet som Harry 
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Potter-nörd vilken hon då ger uttryck för genom låten. Genom att välja en viss typ av musik 

kan paret eller individen påverka hur de uppfattas för omgivningen och valet av musik påverkar 

även hur de uppfattar sig själva. Att även välja romantiska låtar kan vara en symbol för kärleken 

mellan brudparet vilket kommunicerar ut till omgivningen hur speciell deras kärlek är samtidigt 

som det kommunicerar detsamma till de själva och stärker deras kärlek till varandra.  

 Jag tänker att det då finns två olika slags Själv i det här sammanhanget då Självet inom den 

symboliska interaktionismen syftar till aktörens upplevda själv som den formar utifrån 

omgivningens och sina egna reaktioner. Jag tänker mig att brudparet på sätt och vis kan uppleva 

sitt egna Själv som enskilda individer (så som Evelina i exemplet ovan), samtidigt som de även 

upplever ett gemensamt Själv som brudpar. På så sätt skulle aktören ha ett ”eget” Själv som 

hon formar genom hur omgivningen reagerar men även ett annat slags ”relationssjälv” där hon 

är så intimt sammankopplad med sin partner att de tillsammans får ett gemensamt Själv.  

  När det kommer till själv-koncept inom den symboliska interaktionismen liknar det vad vi 

till vardags kallar självbild och jag ser att ens musikpreferenser skulle kunna kopplas till detta. 

Själv-konceptet har formats utefter den information vi fått om vilka vi tycks vara för andra och 

för oss själva. Jag tänker att en viss typ av musik då kan vara en del utav detta själv-koncept, 

som att till exempel ta avstånd från kristen musik eller att inte kunna förena gulliga och 

romantiska låtar med detta själv-koncept. Som jag nämnde angående det gemensamma Självet 

ser jag samma mönster här då jag upplever att brudparet även har ett gemensamt själv-koncept 

som har formats under deras tid som par. När de talar om låtar som ”passar oss” eller ”känns 

som de” ser jag det som att det är ett gemensam själv-koncept som har formats och på så sätt 

klingar just viss typ av musik med detta. När livebandet som spelade i kyrkan valdes istället för 

psalmer och romantiska låtar samspelar det mer med parets själv-koncept då de enligt 

deltagarna ser sig som ett par som vill bjuda på feststämning och det lilla extra. Jag ser det som 

att musik över lag har en stark koppling till just själv-konceptet då samtliga deltagare uttryckt 

tydlig känsla av vad för musik som passar och inte passar dem, både som enskild individ och 

som par.  

 I valet av musik till bröllopet spelar brudparets upplevda identiteter stor roll då både den 

enskilda individens identitet ska framhävas och lika så deras gemensamma identitet. Jag ser 

alltså ännu en gång hur brudparet även delar begreppet och har en gemensam identitet lik som 

att individen själv har sin egna identitet. Den symboliska interaktionismen talar om att vi 

människor har en uppsättning identiteter som varierar beroende på situation och omgivning. 

Under bröllopet är det flera identiteter inblandat då det både är familjemedlemmar, vänner och 

kanske kollegor på plats. Detta innebär att flera utav identiteterna i uppsättningen är närvarande 

men den främsta identiteten i sammanhanget är nog ändå individens identitet kopplat till 

relationen med sin partner. Och kanske allra främst deras gemensamma identitet. Med andra 

ord påverkas musikvalet utefter vilken identitet som syftas att framhävas under bröllopet. 

Troligtvis finns det en mängd andra låtar som individen kan identifiera sig med och koppla till 

sitt själv-koncept men just i det specifika sammanhanget som utgörs av bröllopet kommer en 

del låtar passa bättre för att spegla identiteten kopplat till en kärleksrelation. Jag ser det som att 

även brudparet kan ha en uppsättning identiteter som varierar beroende på om de är med sina 

närmsta vänner eller om de är på en finare tillställning med släkten. Under bröllopet kan då 

musiken hjälpa till att lyfta fram den identitet som de vill visa utåt. Musiken kan då spegla deras 

identitet som exempelvis bra värdar genom att skapa feststämning och bra underhållning för 

sina gäster eller kanske spegla brudparets stabila och kärleksfulla identitet genom en vacker 

kärlekslåt. 

  Något som jag tycker mig se tydligt i resultatet är deltagarnas uttryck för rollövertagande, 

genom att exempelvis föreställa sig hur gästerna skulle kunna uppleva musiken under bröllopet. 

När majoriteten av gästerna kom från en storstad så tänkte Daniel att det skulle bli kul att ha ett 

riktigt lantisbröllop med ett liveband som spelar banjo och munspel. Han föreställer sig då att 
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just de gästerna skulle uppskatta en viss typ av bröllop vilket tyder på att han försöker betrakta 

situationen utifrån deras perspektiv. Eftersom att han vill bjuda på det extra och skapa en riktigt 

oförglömlig fest kräver det att han gör detta rollövertagande då han har just gästerna i fokus. I 

och med detta bekräftas även hans upplevelse utav sin identitet som en rolig och omtänksam 

värd. Rollövertagandet är något som deltagarna gör hela tiden egentligen, men när det kommer 

till just musikens sociala betydelse så kan man se det speciellt i hur de tänkt kring valet. Även 

Sannas val av uttågandelåt påvisade detta, hon valde då en rivig låt i kontrast till de tidigare 

låtarna och det var även en låt som hennes man ofta sjöng i bilen. Dessutom heter den ”Du är 

min man” och kan även ses som lite rolig att ha när de tågar ut som nygifta. Hon har alltså 

föreställt sig att han kommer bli överraskad och tycka det är lite kul att just den låten spelas 

samt att även gäster kan uppleva det upplyftande efter en stillsam vigsel i övrigt. Vilket tyder 

på att hon gör flera rollövertagande i valet av låten. 

 I det här sammanhanget har brudparet många generaliserade andre på plats under bröllopet 

och dessa är även med, om än inte fysiskt, i valet av musik. Exempel på dessa generaliserade 

andre kan vi se i stycket ovan när jag tog upp rollövertagandet. Utöver de redan nämnda tänker 

jag mig att det finns andra generaliserade andre i form av samhällets normer och andra 

inflytelserika människor i deltagarnas liv som påverkat vad för musik som valts och inte. Trots 

att en del av deltagarna uttrycker en mer extrem musiksmak än det som valdes så har låtarna 

ändå på något sätt passat in på just bröllopet. Det har nämligen varit antingen romantiska eller 

instrumentala låtar som inte är alldeles för extrema. Jag ser det då som att de haft någon slags 

norm i form av den generaliserade andre i valet av musik då det ändå förväntas att just bröllopet 

ska vara romantiskt och stillsamt. Kanske har de haft andra låtar som representerar dem men 

på grund av dessa normer så har de valt något som känns mer romantiskt och passande till 

bröllopet.  

 
 

Diskussion kring kvalitet och framtida forskning 

 

Jag har nu tänkt diskutera hur jag ser på mitt bidrag till forskningen angående musik som ett 

socialt fenomen där jag även diskuterar kvaliteteten på uppsatsen utifrån ett självkritiskt 

perspektiv. Jag tycker mig ha kunnat bidra till den knappa forskningen som belyser musik just 

som ett socialt fenomen, dessvärre fanns där inte mycket forskning att jämföra med. Resultatet 

ger en tydligare bild utav musikens sociala betydelse, dessvärre upplever jag att det enbart 

kanske visar musikens sociala betydelse i just bröllopskontexten? Dock skulle accentuering 

troligtvis kunna vara essensen för detta även i andra sociala kontexter.  

När det kommer till uppsatsens kvalitet finns det både styrkor och svagheter. En svaghet skulle 

kunna vara att fyra utav fem deltagare är kvinnor samt att åldersspridningen är rätt liten, dock 

anser jag att urvalet speglar verkligheten då kvinnor i större utsträckning engagerar sig i 

bröllopet. Vad det gäller åldern så kan det ha blivit en skev fördelning då jag föredrog att 

deltagarna hade gift sig inom de senaste 10 åren. Trots eventuella skevheter i urvalet så tror jag 

inte att resultatet hade sett annorlunda ut om det varit större spridning. Oavsett om deltagarna 

var nära i ålder och majoriteten kvinnor så var det vitt skilda bröllop som presenterades.  

  Som jag nämnde i avsnittet där jag beskriver hur jag försökt hantera min förförståelse har 

detta varit väsentligt i min användning av fenomenologin som metod. När jag påbörjade 

uppsatsen och intresset av att undersöka just musikens betydelse så hade jag mitt egna 

musikintresse som naturlig attityd till området. Jag är själv oerhört musikintresserad i den 

bemärkelsen att jag lyssnar och reflekterar rätt så djupgående över toner, instrument och 

eventuella innebörder i musiken. Detta var något som jag inte riktigt visste om att jag gjorde 

förrän jag började arbeta med uppsatsen. Eller det var snarare så att jag tänkte att ”så gör väl 

alla?”. För mig var det ju som sagt naturligt att prata om musik på ett väldigt personligt och 
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emotionellt plan vilket jag märkte tidigt under intervjuerna att kanske inte gemene man gör. 

Åtminstone inte mina deltagare. Här har jag då fått kämpa med att till en början inte utgå från 

att personerna har haft den här djupa och emotionella kopplingen till låtarna de valt utan istället 

bara lyssna till vad de faktiskt upplevt. Trots att jag till en början fick kämpa med denna nya 

insikt så ser jag det ändå som en styrka att jag uppmärksammade min förförståelse och ser att 

jag lyckades hantera den. Detta bidrog till ännu en kvalitetsstämpel då jag har förhållit mig 

reflexivt till resultatet under studiens gång och faktiskt genomgått en typ av förändring när det 

kommer till min förförståelse (Symon & Casell, 2012, s.209). 

 Efter att ha arbetat med den här uppsatsen och helt varit uppslukad av musik som ett socialt 

fenomen ser jag verkligen det som ett spännande forskningsområde. Jag anser att musiken bör 

få mer uppmärksamhet när det kommer till hur vi människor interagerar med varandra och hur 

musiken kan skapa dessa sociala känslor i sociala kontexter. Det faktum att vi människor verkar 

ta hänsyn till andra runt omkring oss i vårt val av musik visar även på en slags empatisk förmåga 

och som jag nämnde tidigare verkar musikanvändning vara en typ av social färdighet som vi 

kanske inte riktigt är medvetna om att vi besitter? 
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Bilagor 
 

(1) 

 

Annons på Facebook: 

 

Hejsan! 

Jag skriver just nu min kandidatuppsats inom sociologi där jag valt att 

undersöka musikval till bröllop (då själva vigseln). Jag skulle nu behöva få tag 

på frivilliga deltagare som vill ställa upp på en intervju, det är anonymt och 

enbart till för studien.  

Kravet är att personen ska ha valt minst en egen låt till vigseln. Jag tar gärna 

emot tips på personer som kan tänkas ställa upp, om du inte känner dig träffad 

själv ☺ 

Tack på förhand! 
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(2) 

Intervjuguide 

 
 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder 

Sysselsättning 

Utbildning 

Giftermålsår 

 
Teman att belysa: 

- Var vigseln ägde rum, om det var utomhus eller i kyrka 

- Är ni som par musikintresserade i övrigt? 

- Vilken/vilka låtar valdes unikt av paret till vigseln 

- Vilken sorts musik/genre låtarna var (Oavsett om jag känner till låten eller inte        

.tänker jag mig att personen ska få beskriva musiken) 

- Hur kom det sig att ni inte ville ha det traditionella musikvalet? 

- Hur var samtalet med prästen angående musiken? 

- Hur valdes musiken? Som par? Individuellt? 

- Musikens betydelse/innebörd 

- Vad kände du? Hur var upplevelsen utav musiken under vigseln?  

- Har gäster kommenterat musiken? 
- Fanns det någon tanke på gästerna vid valet av musik? 

- Fanns det låtar som ni inte fick ha med? 

 

Teman som tillkom under andra intervjun: 

- Hur framfördes låten/låtarna? (Av någon som brudparet kände?) 

- Vad var det för typ av musik efter vigseln? 

- Om det var någon brudvals; vad för musik? 
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