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Johdanto 

 
“You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh see that girl, watch that scene, digging the 

dancing queen.”  - Dancing Queen, 19761 

 

 

Viimeisen muutaman vuoden aikana, ravatessani baareissa, kotibileissä ja opiskelijatapahtumissa, 

olen huomioinut, että harvemmin on bileitä, joissa ei soi ABBA. Nuoret aikuiset tanssivat ja laulavat 

Dancing Queenin sekä Gimme Gimmen tahtiin. On sanomattakin selvää, että kappaleet ovat kaikille 

tuttuja. Kotona selaan puhelintani; TikTok videoiden taustalla soi ABBAn Lay All Your Love On Me, 

Chiquitita ja Vuolez-Vuos, 17 vuotta täyttävät nuoret kirjoittavat Instagram julkaisuihin 

#dancingqueen. Penkkareissa abit vetävät levälahkeiset diskoasut päälleen ja esittävät bändin jäseniä. 

ABBA on nostalginen ja ikoninen, ja silti ajassa vahvasti elävä. 

 

Vaikuttaa siltä, että kaikki tietävät ABBAn musiikin ja osaavat mahdollisesti sanoa jotain myös 

bändin jäsenistä. Vähintään sen, että he ovat ruotsalaisia. ABBAan tuntuu törmäävän vähän 

kaikkialla, joten jäin pohtimaan, onko ABBAn kuunteleminen tiedostettua vai tiedostamatonta? Onko 

ABBAsta tullut osa populaarikulttuuria, joka määrittelee nuorten aikuisten mielipiteitä, 

musiikkimakua ja identiteettiä? 

 

Tässä kandidaatintutkielmassa aiheena on ABBA-ilmiön ja -yhtyeen musiikin merkitys nuorille 

aikuisille 2020-luvulla. Tarkoituksena on ottaa selvää, mikä on ABBA-ilmiö nykypäivän 

näkökulmasta ymmärrettynä, millaisia merkityksiä nuoret aikuiset antavat yhtyeen musiikille 2020-

luvulla ja selvittää, millainen sija ABBAlla on populaarikulttuurin vaikuttajana. 

 

 
 

 
1 Lähde:  Musixmatch 
Lauluntekijät: Benny Goran Bror Andersson / Bjoern K. Ulvaeus / Stig Erik Leopold Anderson 
Kappaleen Dancing Queen sanoitukset © CONSALAD CO., Ltd, DistroKid, Universal Music Publishing Group. 
 

https://www.musixmatch.com/
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1.Tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet 

 

 

 
1.1 ABBA-ilmiön jäljillä 

 
 

“I’m really glad you came, you know the rules, you know the game. Masters of the scene…” 

 – Voulez-Vous, 19792 

 

 

 

ABBA tuli maailman tietoisuuteen voitettuaan euroviisut vuonna 1974 kappaleellaan Waterloo. 

ABBA oli tuohon aikaan jotain todella erilaista, jotain mitä Euroviisuissa ei ollut ennen nähty ja se 

voitti viisut ’heittämällä’. ABBA: koko tarina -kirjassa (2005) tuodaan esille, että ennen ABBAa, eikä 

oikein ABBAn jälkeenkään kukaan euroviisuvoittaja tehnyt uraa euroviisuvoitolla. ABBA jäi 

kuitenkin elämään. (Oldham & Irwin, 2005, s. 64–85.) 

 

ABBA-yhtye syntyi kahden musiikillisesti lahjakkaan miehen Benny Andersonin ja Björn Ulvauksen 

välisestä ystävyydestä, heidän laulajatar kumppaneidensa Agnetha Fältskogin ja Anni-Frid 

Lyngstadin panostuksesta sekä manageri Stig Andersonin vankasta uskosta yhtyeen menestykseen. 

ABBA brändättiin heti alkuunsa ja esiteltiin maailmalle kiiltokuvana kahdesta onnellisesta 

pariskunnasta ja iloisesti meiningistä, eikä säröjä koskaan näytetty maailmalle. ABBAn musiikki 

syntyi 1970-luvulla rockmusiikin aikakaudelle ollen iloista, kevyttä ja vangitsevaa. Uskottavana 

ABBAa ei kuitenkaan pidetty. ABBA oli kevyttä viihdettä, vähän hömppää. ABBA kantoi harteillaan 

popmusiikin taakkaa olla pelkkää huvitusta ja hyvää mieltä.  (Oldham & Irwin, 2005, s. 13–42.) 

 

Yhtye oli aktiivisessa toiminnassa vuosina 1972–1982. Tuona aikana juhlittiin kahdet häät, 

euroviisuvoitto, tehtiin ABBA The Movie, käytiin valloittamassa maailmaa, saatiin lapsia ja erottiin. 

Julkaistiin 33 singleä ja 8 albumia. Yhtye ei koskaan varsinaisesti ilmoittanut lopettavansa, mutta 

uutta musiikkia ei vain syntynyt. Vuonna 1986 julkaistiin ABBA Live -albumi ja vuosina 1992–1993 

julkaistiin ABBA Gold ja ABBA More Gold -albumit. (Oldham & Irwin, 2005, 264–294.) 

 
2 Lähde: Musixmatch 
Lauluntekijät: Benny Goran Bror Andersson / Bjoern K. Ulvaeus / Stefano D'orazio / Nicolas Nebot / Albert Mas Griera 
/ Niklas Stromstedt 
Kappaleen Voulez-Vous sanoitukset © Universal/union Songs Musikforlag Ab. 
 

https://www.musixmatch.com/
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Benny ja Björn siirtyivät muihin projekteihin, ja Mamma Mia! -musikaali valloitti teatterit 1999. 

Vaikka vielä 80-luvun lopussa saattoi vaikuttaa siltä, että ABBA jää historiaan, niin ei kuitenkaan 

käynyt. Ajan ja nostalgian myötä ABBAsta on tullut uskottava. Pienen suosion taantumisen jälkeen 

ABBA on kokenut uuden tulemisen useampaan otteeseen ja varmistanut paikkansa 

populaarikulttuurin vaikuttajana. (Oldham & Irwin, 2005, 264–287.) 

 

2000-luvulla ABBA on putkahtanut esiin vähän väliä hieman yllättäenkin. Vuonna 2005 Madonna 

julkaisi Hang up -kappaleen, jossa käytetään Gimme! Gimme! Gimme! -kappaletta taustalla 

(Slantmagazine.com). Vuonna 2008 julkaistiin ABBA Singstar (Pelimies.fi) ja Mamma Mia! -

musikaali eksyi valkokankaille (Ankeny, J. 2022). Vuonna 2010 ABBA sai oman tähden Hall of 

Fame:lle (rockhall.com) ja vuonna 2011 julkaistiin ABBA: You Can Dance Wii -peli (hintaopas.fi). 

Vuonna 2013 Tukholmaan avattiin ABBA The Museum, vuonna 2018 valkokankaille ilmestyi 

Mamma Mia: Here We Go Again! ja kaiken kukkuraksi vuonna 2021 ABBA-yhtye teki paluun ja 

julkaisi uuden albumin. (Ankeny, J. 2022.) 

 

2020-luvun alku on ollut tapahtumarikasta aikaa, mutta se on ollut myös ABBAn aikaa. ABBA soi 

baareissa, bileissä, Tiktokissa ja Spotify listoilla. Oma paljon kertova kokemukseni sijoittuu baariin 

joulukuussa 2021. Dancing Queen alkoi soimaan villiten tanssilattian väen kiljumaan ja pöydistä 

juostiin tanssimaan. DJ kuitenkin soitti vain kertosäkeen ja vaihtoi biisiä. Biisin vaihtoa seurasi 

buuaus. DJ ei kuitenkaan ottanut tätä huomioon vaan jatkoi työtään omalla tavallaan. Osa ihmisistä 

lähti tiskille tai omiin pöytiinsä, loput jatkoivat tanssimista. ABBAn soittaminen baarissa sai aikaan 

tunnereaktion nuorissa aikuisissa. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Tutkimustavoite ja -kysymykset 
 

 
“I don’t know how, but I suddenly lose control. There’s fire within my soul”  

-Mamma Mia, 19753 

 
3 Lähde: Musixmatch 
Lauluntekijät: Stig Anderson / Benny Andersson / Bjoern K Ulvaeus 
Kappaleen Mamma Mia sanoitukset © Universal/union Songs Musikforlag Ab. 
 

https://www.musixmatch.com/
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Tutkimuksen näkökulmana on populaarikulttuuri. Tarkoitukseni on tuoda esille ABBAn rooli osana 

populaarikulttuuria ja tarkastella, miten nuorten aikuisten suhtautuminen ABBAan ymmärretään 

populaarikulttuurin kautta. Tutkimukseni tavoite on selvittää, mikä on ABBA-ilmiön merkitys 

nuorille aikuisille 2020-luvulla. Mitä ajatuksia ja tuntemuksia yhtye ja yhtyeen musiikki nuorissa 

herättää? Onko olemassa nuoria ABBA-faneja ja onko olemassa 2020-luvun omaa ABBA-ilmiötä?  

 

Tutkimuskysymyksiäni ovat: 

 

 

1. Miten nuoret aikuiset suhtautuvat ABBAn musiikkiin? 

2. ABBA-yhtyeen merkitys populaarikulttuurissa? 
 

 

 

Miksi juuri nyt? Kirjasin syksyllä ylös jokaiselta baarireissulta mitkä ABBAn biisit tanssilattialla 

soivat ja huomioin kotibileissä laitettiinko ABBAa listoille. Joka kerta vähintään Dancing Queen ja 

Gimme! Gimme! Gimme! pärähtivät jossain kohtaa iltaa soimaan, usein myös moni muu kappale. 

Muistan vielä yläkoulu ajoiltani (2013–2015), että ABBA oli vähän nolo. Sillä oli ollut nousukiito 

vuosien 2006 ja 2010 välillä, mutta sen jälkeen kukaan ei tuntunut välittävän koko yhtyeestä. Kun 

Mamma Mia: Here We Go Again! ilmestyi elokuviin vuonna 2018, en ihmetellyt, että ihmiset 

alkoivat siinä kohtaa kuuntelemaan ABBAn musiikkia, mutta ajattelin sen jäävän vain 

pienimuotoiseksi ja hetkelliseksi elokuvan huuman vaiheeksi. Niin ei kuitenkaan käynyt vaan ABBA 

elää vahvana vielä 2022 vuodenkin tanssilattioilla. ABBA ei ole noloa, vaan siitä on tullut ”siistiä”. 
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2.Tutkimusnäkökulma ja -prosessi 
  

 
2.1Populaarikulttuuri 

 
 

“You seemed so far away though you were standing near. You made me feel alive, but something died I 

fear” – S.O.S, 19754 

 
Teoksessa Through The Lens Of Anthropology: An Introduction To Human Evolution And Culture 

R. J. Muckle ja L. T. D. González tuovat esille, kuinka kulttuuriantropologiassa on tärkeää ymmärtää 

kulttuuri alati muuttuvana ja dynaamisena tekijänä. Jatkuvan muuttuvuuden takia antropologit ovat 

kiinnostuneita selvittämään miksi ja miten muutos tapahtuu erilaisten ryhmien sisällä ja ajan saatossa. 

Kulttuurille annetaan kolme eri tasoa; se mitä ajattelemme, mitä teemme ja se mitä meillä on. 

Olennaisinta on kuitenkin muistaa, että kulttuurin tulee olla jaettua. Kulttuuri on siis aina sosiaalista 

ja yhteistä. Kukaan ei tee yksin kulttuuria, vaan kulttuurissa ollaan aina vuorovaikutuksessa. (Muckle 

& González 2016, s.1–22, s.162–163.) Rethinking Popular Culture (1991) huomautetaan 

populaarikulttuurin olevan yhteiskunnan ääni itsestään. Yhteiskunnat tuottavat ja muovaavat koko 

ajan ympyröimää maailmaansa. Populaarikulttuurikin on siis elävää ja muuttuvaa (Mukerji & 

Schudson, 1991, s. 25–26.) 

 

John Fiske kuvailee kirjassa Understanding Popular Culture (2011) populaarikulttuurin olevan 

potentiaalista, edistyksellistä ja pohjimmiltaan optimistista, koska se antaa ihmisille elinvoimaa. 

Fisken mukaan populaarikulttuuria ei tule nähdä vain kaupallisena paheena vaan kulttuurina, joka on 

aktiivisesti muuttava prosessi. Hänen mukaansa tämän sosiaalisen järjestelmän tarkoitus on tuottaa 

merkityksiä ja mielihyvää. (Fiske, 2011, s.18–19.) Myös Kimi Kärjen mukaan populaarikulttuuri 

kertoo sen kuluttajille merkityksellisiä asioita olemassaolosta yhteisöissä ja osana kulttuureja (Kärki, 

2005, s.170). 

 

 
4 Lähde: Musixmatch 
Lauluntekijät: Benny Goran Bror Andersson / Stig Anderson / Bjoern K. Ulvaeus / Stefano D'orazio / Nicolas Nebot 
Kappaleen S.O.S. sanoitukset © Universal/union Songs Musikforlag Ab 
 

https://www.musixmatch.com/
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Teoksessa Kaikki huono on hyväksi: Miten nykyinen populaarikulttuuri tekeekin meistä älykkäämpiä 

(2006) Steven Johnson kuvailee, kuinka populaarikulttuuria pidetään massoille tarkoitettuna 

aivottomana ja typeränä viihteenä, joka antaa yksinkertaista nautintoa, mutta tosiasiassa 

populaarikulttuuri on muuttumassa koko ajan vaativammaksi. Hänkin tuo esille, että 

populaarikulttuuri on aina oman aikakautensa tulos. (Johnson, 2006, s. 20–22.) 

 

Andy Bennett tuo kirjassaan Popular Music And Youth Culture (2000) esille dynaamisuuden 

merkityksen. Hänen mukaansa musiikin ja identiteetin välinen prosessi on dynaaminen, johon 

paikallisuus liittyy vahvasti. Musiikki kertoo sosiaalisesta maailmasta. Musiikin ympärille liittyvät 

ominaispiirteet ja aktiviteetit ovat keskeinen avain populaarimusiikin kulttuurisen merkityksen 

ymmärtämiseen. Se miten populaarimusiikki omaksutaan, kertoo yksilöiden tavoista elää elämää. 

(Bennett, 2000, s. 195–198.) 

 

Näiden määritelmien kautta ymmärrän populaarikulttuurin oman aikansa yhteisöjen tuotoksena, joka 

on dynaamista eli koko ajan muuttuvaa. Sen mukaisesti tarkastelen tässä tutkielmassa ABBAn 

merkityksiä populaarikulttuurin näkökulmasta kolmella eri tasolla: mitä nuoret aikuiset ajattelevat 

ABBAsta ja ABBAn musiikista, mitä he musiikilla tekevät ja miten se näkyy populaarikulttuurissa. 

Tarkoituksena on tuoda esille, kuinka ABBA on osa jaettuja merkityksiä, mielihyvää ja 

populaarikulttuuria. 

 

 

 

2.2 Haastattelut 
 

“Chiquita, tell me the truth. I’m a shoulder you can cry on. Your best friend, I’m the one you must rely on” 

 – Chiquita, 19795 

 

 

Työn aihe tarkentui marraskuussa 2021, jolloin aloin suunnittelemaan miten tutkimuksen toteuttaisin. 

Työ alkoi niin, että tein tietosuojan ennakkoarvioinnin, julkisen tietosuojailmoituksen ja 

suostumuslomakkeen haastatteluja varten. Henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 

artiklan 1 kohdan perusteella: tutkittavan suostumus. 

 

 
5 Lähde: Musixmatch 
Lauluntekijät: Andersson Benny Goran Bror / Ulvaeus Bjoern K 
Kappaleen Chiquitita sanoitukset © Unicef Sweden. 
 

https://www.musixmatch.com/
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Joulukuussa 2021 esittelin tutkimussuunnitelmani, jossa kerroin tutkivani ABBA-ilmiön merkitystä 

nuorille aikuisille 2020-luvulla. Sitä miten nuoret aikuiset merkityksellistävät ja ymmärtävät ABBAn 

ja mikä on ABBAn rooli populaarikulttuurin vaikuttajana. Kerroin kiinnostukseni heränneen ABBAn 

tämänhetkisestä näkyvyydestä, joka sai minut pohtimaan, onko ABBAn kuunteleminen tiedostettua 

vai tiedostamatonta. 

 

Tammikuussa 2022 järjestin kolme haastattelua, joista yksi oli kolmen hengen ryhmähaastattelu ja 

kaksi yksilöhaastattelua. Haastateltavat löytyivät helposti tuttavapiirini kautta. Iältään haastateltavat 

olivat 22–28-vuotiaita ja asuivat Helsingin, Tampereen ja Oulun läheisyyksissä. Yksikään 

haastateltava ei ollut minulle täysin vieras, minkä takia heihin oli helppo olla yhteydessä sekä sopia 

haastatteluajat ja -paikat. Henkilökohtaiset suostumuslomakkeet ja tietosuojailmoituksen kävin 

kaikkien informanttien kanssa läpi ennen haastattelujen alkamista.  

 

Allekirjoittamalla suostumuslomakkeen informantit osoittivat hyväksyvänsä tutkimuksen ehdot ja 

antoivat vapaaehtoisesti suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn tutkimustarkoitusta varten annetun 

tietosuojailmoituksen mukaisesti. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin puhtaiksi niin, ettei 

litteroinneissa tullut esille henkilötietoja, ikää lukuun ottamatta. Haastattelunauhoitteita, litteraatteja 

ja kaikkia muita lomakkeita, joissa esiintyy informanttien henkilötietoja, säilytetään tietokoneellani 

salasanalla suojatussa kansiossa. Manuaalinen aineisto säilytetään kotonani paikassa, johon vain 

minulla on pääsy.  

 

Haastattelukysymyksistäni nousi esille kolme isompaa teemaa, joita olivat: musiikin kuunteluun 

liittyvät tuntemukset, suhde ABBAn musiikkiin ja ABBAn musiikin kuunteleminen. Kysyin 

haastateltavilta, miten paljon, millaista ja missä tilanteissa he musiikkia kuuntelivat. Johdateltuani 

heidät ajattelemaan musiikkitottumuksiaan selvitin heidän suhdettaan ABBAn musiikkiin.  (ks. Liite 

1, Teemalista) 

 

Ensimmäisen haastattelun toteutin 12.1.2022. Sovin informantin kanssa tapaavani hänet hänen 

kotonaan. Olin aikaisemmin kertonut informantille, mikä tutkimuksen aihe on, ja että käymme 

yhdessä läpi haastattelun suostumuslomakkeen. Haastattelutilanne oli rento. Informantti tarjosi 

alkuun minulle teetä, jonka jälkeen kävimme lomakkeet läpi. Sitten laitoin nauhurin päälle ja aloitin 

haastattelun. Haastattelu kesti noin 30 minuuttia ja sain kaikkiin kysymyksiini kattavia vastauksia. 

Kysyin myös tarkentavia lisäkysymyksiä ja kehitin lennosta uusia kysymyksiä, sen mukaan mitä 

informantti minulle vastasi. 



9 
 

 

Toisen haastattelun toteutin 24.1.2022. Haastattelu oli kolmen hengen joukkohaastattelu, jossa kaikki 

osapuolet tunsivat toisensa. Haastattelu järjestettiin yhden informantin keittiössä, jonne kaikki olivat 

sopineet tulevansa. Ennen haastattelua olin kertonut haastateltaville kandidaatin tutkielmani aiheen 

ja että kysymyksiini vastataan vain omia mielipiteitä ja ajatuksia. Ryhmähaastattelu oli kestoltaan 

reilu 26 minuuttia. Koin saavani vastauksia kysymyksiini, vaikka materiaali oli erilaista verrattuna 

edelliseen haastatteluun. Haastattelutilanne oli myös selkeästi erilainen. Haastateltavat komppasivat 

paljon toisiaan ja hakivat yhteisymmärrystä vastatessaan. Näin jälkeenpäin ajateltuna minun olisi 

pitänyt joissain hetkissä kysyä henkilökohtaisemmin täsmentäviä vastauksia. Haastattelutilanne oli 

kaiken kaikkiaan rento ja monessa kohtaa naurettiin yhdessä ja muisteltiin muun muassa lukiovuosia.  

 

Kolmannen haastattelun toteutin 31.1.2022 Zoomin välityksellä. Vaikka haastattelu tapahtui 

Zoomissa, toimi se silti hyvin. Haastattelun nauhoittaminen ei ollut ongelma, ja saimme hyvän 

keskustelutilanteen aikaiseksi. Kestoltaan kolmas haastattelu oli 28 minuuttia. Litterointia tehdessä 

minulle heräsi mieleen vielä muutama lisäkysymys, joita en ollut osannut haastattelutilanteessa 

esittää. Niinpä lähetin informantille vielä sähköpostin välityksellä muutaman täydentävän 

kysymyksen, joihin hän mielellään vastasi. 

 

 
 

2.3 Kysely 

 
“The gods may throw a dice. Their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear”  

- The winner take sit all, 19806 

 

Joulukuun 2021 ja tammikuun 2022 aikana suunnittelin kyselypohjan Microsoft Formsiin. Olin jo 

marraskuussa 2021 varmistanut tietosuojasäännöistä miten voin kyselyn toteuttaa. Koska kysely oli 

täysin anonyymi ja ainoat kerätyt henkilötiedot olivat ikä ja sukupuoli ei kyselyn tekemisessä ollut 

mitään ongelmaa. Julkaisin kyselyn omassa Instagramissani sekä lähetin sen Oulun yliopiston 

Humanistisen Killan sähköpostilistalle. Kyselyyn pystyi vastaamaan päivien 4.2.2022-18.2.2022 

aikana. Kyselyä säilytän omassa Outlookissani salasanan suojassa vuoden 2022 loppuun asti. 

 
6 Lähde: Musixmatch 
Lauluntekijät: Andersson Benny Goran Bror / Ulvaeus Bjoern K. 
Kappaleen The Winner Takes It All sanoitukset © Universal/union Songs Musikforlag Ab. 
 

https://www.musixmatch.com/
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Kyselyyni vastasi 348 ihmistä. Vastaajista 82 % naisia, 16 % miehiä ja 3 % sanoi muu tai en halua 

sanoa. Vastaajista 57 % oli 21–23-vuotiaita, 20 % 24–26-vuotiaita, 15 % 18–20-vuotiaita ja 8 % 

27–29-vuotiaita. Kyselyyn vastattiin nopeasti. Ensimmäisen kahden päivän aikana vastauksia tuli 

300. Pidin kyselyä auki viikon verran ja suljin sen. (ks. Liite 2, Kyselyn liite) 

 

Kyselyn alussa kerroin kyselyn olevan Oulun Yliopistossa tehtävää kandidaatintutkielmaa varten. 

Ilmoitin, että kandidaatintutkielma tehdään humanistisessa tiedekunnassa pääaineena 

kulttuuriantropologia. Nimesin itseni tutkielman ja kyselyn organisoijaksi ja kerroin 

kandidaatintutkielman aiheen tutkivan miten nuoret aikuiset suhtautuvat ABBAn musiikkiin ja 

selvittävän onko ABBA-yhtyeellä sijaa populaarikulttuurissa. Mainitsen vielä, että mahdollisten 

kysymysten herätessä on mahdollista olla yhteydessä minuun sähköpostitse. 

 

Ensimmäinen kysymys oli seuraavanlainen ja siihen oli pakko vastata ”hyväksyn”; Hyväksyn että 

antamiani vastauksia käsitellään, analysoidaan ja käytetään Sarita Niemisen 

kandidaatintutkielmassa. Hyväksyn, että tietoja säilytetään, kunnes tutkielma on valmis vuoden 2022 

loppuun mennessä. 

 

Suurin osa kyselyn kysymyksistä oli monivalintoja. Kyselyssä kysyin kuinka hyvin ja mitä kautta 

vastaajat tiesivät ABBAn, kuinka paljon ja missä he kuuntelevat kappaleita ja olivatko vastaajat 

tietoisia ABBAn uudesta albumista. Avoimina kysymyksinä minulla oli suosikkikappaleet ja miksi 

sekä vapaa sana ja mielipide ABBAsta. Loppuun määrittelin lyhyesti omina kysymyksinään 

populaarikulttuurin, kulttuuriperinnön sekä ilmiön, ja kysyin, onko ABBA vastaajien mielestä osa 

mitään näiden termien antamista määritelmistä. 
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3. Aineiston analysointi: ABBA 2020-luvulla 
 
 

 

3.1 Sellaista hyvän mielen tanssimusiikkia 
 

 
“Don’t go wasting your emotion, lay all your love on me”   

– Lay all your love on me, 19807 

 

 

Bennet (2000) puhuu siitä, kuinka populaarikulttuurin ympärille muodostuu erilaisia ominaispiirteitä, 

merkityksiä ja aktiviteettejä, joiden pääasiallinen tarkoitus on tuottaa mielihyvää (Bennett, 2000, s. 

195–198). Haastatteluissa ja kyselyssä nousi selkeästi esille, että ABBAn ja ABBAn musiikin 

ominaispiirteitä ovat helppous, ajattomuus, unelmointi ja energisyys. ABBAA kuunnellaan 

pääasiassa bileiden ja illanviettojen yhteydessä, koska ABBAsta saa energiaa ja hyvää mieltä. 

ABBAa luonnehdittiin tunnelman nostattajaksi, jonka ansiosta bileet aina paranevat. Koska Abban 

musiikin tunnetaan nostavan mielialaa, kuunneltiin musiikkia muun muassa läksyjä tehdessä, 

surullisena, lenkkeillessä ja autossa matkustaessa. 

 

”Helppoa ja mukavaa kuunneltavaa. Aina kun ABBA soi jossain klubilla, niin bileet muuttuvat heti 

paremmiksi!” – Kyselyyn vastaaja, 24–26 v. 

 

”ABBAa tulee kuunneltua paljon, jos on juhlissa. Usein pyydänkin et sitä soitetaan, jos halutaan tanssia. Se 

on sellasta tanssi musiikkia. ABBAa kuuntelee, kun on lähössä juhlimaan. Siitä saa sellasen juhlafiiliksen. 

Lähinnä Abbaa kuuntelen seurassa. Monesti laulan ABBAa myös karaokessa.” -Stig, 23 v. 

 

”No se on aika lailla sellasta perus hyvän mielen musiikkia… Kyl mä yksinkin kuuntelen. Autossa tai lenkillä. 

Mut baareissa soi ja bileissä on aina listalla jonossa.” -Poppana, 22 v. 

 

Suhde ABBAn musiikkiin on nuorten aikuisten keskuudessa haastatteluiden ja kyselyn perusteella 

pääasiallisesti positiivinen. ABBA nähdään ikonisena ja klassikkobändinä, jonka musiikki on hyvin 

omintakeista ja tunnistettavaa. ABBAn rooli musiikkihistoriassa nähdään merkittävänä, jopa niiden 

vastaajien mielestä, jotka eivät muuten ABBAn musiikista välittäneet. Osan mielestä ABBA on jopa 

täydellistä pop-musiikkia, joka ei vanhene ja uppoaa kaiken ikäisiin ihmisiin.  

 
7 Lähde: Musixmatch 
Lauluntekijät: Benny Goran Bror Andersson / Bjoern K. Ulvaeus 
Kappaleen Lay All Your Love On Me sanoitukset © Universal Music Publishing Group. 
 

https://www.musixmatch.com/
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”Kuuntelen muutenkin menneiden vuosikymmenten musiikkia. On kunnioitettavaa, että ABBAn musiikki on 

pitänyt pintansa hyvin pitkän aikaa ja löytää aina uusia sukupolvia. Jokin musiikissa vetoaa nuoriin ja luo 

myöhemminkin nuoruusajalle tyypillisen onnellisuuden” – Kyselyyn vastaaja 24–26 v. 

 

”ABBA on minulle täydellistä popmusiikkia. Musiikkia, joka tulee kestämään vuosikaudet sukupolvelta 

toiselle. Pienestä asti olen rakastanut tämän yhtyeen musiikkia.” -Kyselyyn vastaaja 24–26 v. 

 

”ABBAn musiikki ei koskaan vanhene, se pysyy aina tuoreena. ABBAn musiikista tulee hyvä mieli ja se 

tanssittaa.” -Kyselyyn vastaaja 21–23 v. 

 

Kaikki kyselyyn vastanneet eivät kuuntele ABBAa, eivätkä välttämättä tietäneet kuin pari tunnetuinta 

yhtyeen kappaletta. Kyselyn vastaajista puolet kertoivat kuuntelevansa ABBAa kuukausittain tai 

useammin. Vain 12 vastasi, ettei kuuntele ABBAa koskaan. Loput kertoivat kuuntelevansa vain 

tiettyjä kappaleita tai jos ABBAn musiikkia sattui soimaan jossain, esimerkiksi radiossa, baarissa tai 

TikTokissa.  

 

Neljä haastateltavaa katsoi haastattelun yhteydessä löytyykö ABBAa heidän Spotify Stats -

listauksesta. Listaus kertoo kuinka paljon tiettyjä artisteja/bändejä henkilö on omalla Spotify tilillään 

kuunnellut viimeisen vuoden, kuuden kuukauden tai neljän viikon aikana. Kolmella haastateltavista 

ABBA pääsi 20 kuunnelluimman artistin joukkoon viimeisen puolen vuoden ajalta. Neljännellä 

ABBA ei ollut ollenkaan listoilla.  

 

Ajatukset ABBAn tuomasta sanomasta ja musiikillisesta merkityksestä vaihtelevat. Lähes kaikkien 

vastaajien mielestä ABBA nähdään helposti lähestyttävänä hyvän mielen tanssimusiikkina. Ennen 

kaikkea ABBAn rooli nuorten aikuisten parissa on olla riemun ja innostuksen tuojana 

juhlakulttuurissa. Monet sanovatkin kuuntelevansa ABBAa etenkin juhannuksena ja uutena vuotena. 

Tosille ABBA on päivän pelastus, toiset tarvitsevat tietyn mielen tilan voidakseen kuunnella yhtyeen 

musiikkia. Melkein kaikki vastaajat pitävät ABBAa kuitenkin ’ihan ok’ bändinä.  

 

”Mulla on näköjään ABBA kuunnelluin artisti viimesen puolen puolen vuoden ajalta…on tullu vähän juhlittua. 

Ja kaiken kaikkiaan ABBA on mun kolmanneks kuunnelluin artisti … Mut et ne biisit ei oo vaa meneviä, niis 

on myös syvällisiä sanoja ja sanotuksia. Tosi hienosti rakennettuja biisejä. Koukuttava rytmi ja samalla tarina 

on myös hieno tai et ne on jollain tavalla myös samaistuttavia. Jos joku sanoo et tykkää ABBAsta nii oon et 

JES! koska mä ite tykkään ABBAsta. Se on sellasta mielen nostatus musaa.” -Stig, 23 v. 
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”Mulla ei oo ABBAa mun top 50 artistissa … on se musiikki ihan hyvää, et ei sen puoleen. Ei vaan tuu itekseen 

kuunneltua. En itse laita soimaan … Hyvää niis on se et voi laulaa mukana.” -Papu, 22 v. 

 

”ABBA on mielestäni sellainen hyvän mielen bändi. Sitä tulee kuunneltua harvoin, mutta jos joku heidän 

biiseistään tulee esimerkiksi juhlissa/baarissa tanssiessa, saa se minut innostumaan :D” – Kyselyyn vastaaja 

18–20 v. 

 

 

 

3.2 Nostalgian tunteita  
 

 
“Half-past twelve and I’m watching the late show in my flat alone, how I hate to spend the evening on my 

own” - Gimme! Gimme! Gimme!, 19798  

 
 

Haastatteluista ja kyselystä kävi ilmi, että ABBA on pääosin lapsuudesta tuttu, musiikkina, jota 

monien vanhemmat ovat kuunnelleet. Monet mainitsevat ensikosketuksen ABBAan tulleen 

automatkoilla vanhempien kanssa, äidin hoilaamana, kesämökillä kuunneltuna ja ABBA SingStaria 

laulamalla. ABBA herättää näin nuorilla aikuisilla paljon muistoja lapsuudesta ja teinivuosista. 

Monet näkevät ABBAn musiikkina, joka on aina ollut. Koska ABBA mielletään aina olleeksi ja 

vanhempiin liittyväksi, yhdistetään sen yhdeksi ominaispiirteeksi vahvasti nostalgia. 

 

”Ensikosketus ABBAan oli Singstar-pelissä, jossa tuli kulutettua varsinkin The winner takes it all! 

Nuorempana lempilevy autossa oli ABBAn klassikot, joka nykyäänkin kuuluu reissuille matkamusiikiksi. 

Parhaimmillaan ABBA on minulle musiikin kautta elettyä nostalgista, mystistä maailmaa sekä sekoitus oikeaa 

elämää ja haavetta.” – Kyselyyn vastaaja 21–23 v. 

 

”Kyl siinä on semmonen nostalgia, kun sitä on aina kuullu ja ei ees tiiä millon sitä on ekan kerran kuullu ku 

se on vähän aina soinu.” -Poppana, 22 v. 

 

Anthropology and Nostalgia (2015) tuo esille nostalgian historiallisen ymmärtämisen. Nostalgia on 

ennen ymmärretty jonkin vanhan kaipuuna. Nostalgiaa tuntee ihminen, joka kaipaa jotain mennyttä 

asiaa tai paikkaa. Teoksessa otetaan kuitenkin huomioon nostalgian ymmärryksen muuttuvuus ja 

kuinka vallitsevat muoti-ilmiöt ja ajatusvirtaukset vaikuttavat nostalgian ymmärtämiseen (Bissell, 

 
8 Lähde: Musixmatch 
Lauluntekijät: Andersson Benny Goran Bror / Ulvaeus Bjoern K 
Kappaleen Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) sanoitukset © Universal/union Songs Musikforlag Ab. 
 

https://www.musixmatch.com/
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2015, s. 213–222.) Ensisijaisesti voidaan siis ajatella, että 2020-luvulla ABBA on nostalgista 70-

luvulla eläneille. Niille, jotka muistavat, miten ja kun ABBA-ilmiö syntyi.   

 

Kyselyssä ja haastatteluissa esille tulleessa ABBAan kohdistuvassa nostalgiassa surumielisyys ja 

haikeus eivät nouse esille ABBAa kuvailtaessa. ABBA edustaa iloa, energiaa ja hyvää mieltä, mutta 

saa silti aikaan nostalgian tuntemuksen. Tämän takia ymmärrän, että nuorille aikuisille nostalgia on 

samaan aikaan sekä omasta lapsuudesta kumpuavaa, että menneiden aikakausien fiilistelyä ja 

ihannointia. Kun ABBAsta puhutaan nostalgisena, se voi mielestäni tarkoittaa nuorille aikuisille 

kahta eri asiaa. ABBA voi olla nostalgista lapsuudesta ja teinivuosista. Se voi olla muistoja 

herättävää musiikkia erilaisista perheen ja ystävien kanssa vietetyistä hetkistä kuten SingStarin 

laulamisesta. Tällöin ABBAan yhdistyy jonkinlainen lapsuuden katkeransuloinen kaipuu.  

 

Toisaalta ABBA voi olla 70-luvun ihannointia. Fiilistelyä siitä, millainen maailma on ollut, 

pukeutumista, sisustamista ja vinyylilevyjen kuuntelua. Nostalgia voidaan nähdä muotina; tapana 

pukeutua ja ilmentää itseään. Tämän tyylinen nostalgia yhdistyy nuorilla aikuisilla ajatukseen 

ABBAsta vanhempien musiikkina. Se ilmenee pohdintana siitä, millaista oli olla 70-luvun nuori sekä 

vanhempien vanhoihin vaatteisiin pukeutumisena. Tällainen nostalgia ei ole automaattisesti 

surumielistä kaipuuta ja halua takaisin menneeseen, vaan pikemminkin viittaa (Bissell, 2015:213–

222) muoti-ilmiöiden aikaansaamaan vaikutukseen, mikä näkyy ABBAn aikakauden ihannointina ja 

sen tuomisena nykyhetkeen. 

 

Vaikka ABBA on monille tuttu vanhempien musiikkina, on siihen silti luotu oma suhde aikuistumisen 

aikana. Haastatteluista ja kyselystä käy ilmi, että monille 18–23-vuotiaille ABBA on noussut pinnalle 

lukion myötä. ABBA oli musiikkia, jota kuunneltiin täyttäessä 17 ja 18 vuotta, jota soitettiin 

lukiobileissä, vanhojen tanssien lopetustanssissa sekä penkkareissa. Kolmas haastateltu, Stig, kertoi 

pukeutuneensa penkkareissa ABBA-yhtyeeksi kolmen kaverinsa kanssa. Innostus tähän syntyi 

osittain nostalgian ihannoimisena. Stig kertoi olevansa 70- ja 80-lukujen musiikin fani. Kaikista 

bändeistä ABBA oli penkkareiden kannalta helpoin, koska ABBA oli yksi harvoista 70-luvun 

yhtyeistä, joissa oli sekä miehiä että naisia. ABBA oli myös hauska valinta asujen takia. Myös iloinen 

ja energisoiva musiikki sopi päivän teemaan. Stig kertoi soittaneensa pelkästään ABBAn musiikkia 

matkakaiuttimesta koko rekkamatkan ajan. 

 

ABBAn musiikin kuunteleminen ei kuitenkaan ole jäänyt lukioikään. 21–23-vuotiaat kyselyyn 

vastanneet ja haastateltavat kertoivan ABBAn musiikin olevan osa myös yliopistomaailmaa. Omat 
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havaintoni tukevat näitä vastauksia, sillä havaintojeni mukaan viimeisen parin vuoden aikana ei ole 

ollut ollenkaan opiskelijabileitä, joissa ei olisi soinut ABBAa. ABBA on nostalgista 

tunnelmannostattajamusiikkia, jonka 2020-luvun nuoret aikuiset ovat ottaneet omakseen. 

 

”Sillon ku olin lapsi nii se oli enemmän vanhempien musaa ja ne oli tuttuja koska äiti kuuntelee, mut ABBA ei 

ollu sitä mitä oisin ite kuunnellu/ladannu omaan puhelimeen. Et se on tuttu lapsuudesta, mut henkilökohtanen 

suhde on muodostunut sit vasta lukioiässä. Ja sit ehkä uudella tapaa yliopistomaailmassa. Mut lukios oli kans 

se ilmiö et ihmiset tykkäs mut opiskelijat riehaantuu ehkä eri tavalla musiikista ja ABBAn musiikista ja sit on 

tullu henkilökohtasia muistoja biiseihin ja ymmärtää ne biisit eri tavalla” – Stig, 23 v. 

 

ABBA julkaisi marraskuussa 2021 uuden albumin. Koska nostalgian merkitys on isossa osassa 

ABBAn musiikin ymmärtämistä nykypäivänä, ei ABBAn uusin albumi ole saanut hirveästi tuulta 

alleen. Viidestä haastateltavasta kolme oli tietoisesti mennyt kuuntelemaan uutta albumia ja kahdella 

ei ollut aikomustakaan. Haastateltavat kertoivat uusien kappaleiden kuulostavan ABBAlta, mutta 

niistä ei silti saanut imettyä samanlaista energiaa kuin vanhasta tuotannosta. Kyselyyn vastanneista 

287 oli tietoinen uudesta albumista, mutta vain 133 oli kuunnellut sitä. Uusi albumi tuntuu olevan 

hieman pettymys, eikä sen menestykseen uskota, koska ABBAn suosion ajatellaan kiteytyvän 

nostalgiaan.  

 
”Oli ne sellasia perus ABBAa, tai kuuli et ne on ABBAn biisejä, mut ei ne ollu sellasia yhtä hyviä…voihan se 

johtua siitä et ei oo kuullu nii paljoo, mut ei niitä tuu silti lisättyä mihinkään listalle.” -Pipa, 22 v. 

 

”Niissä ei vaan oo nyt sitä nostalgia tekijää.” -Papu, 22 v. 

 

 

 

3.3 ABBA – ei vain yhden hitin bändi 
 
 

“Walking through an empty house, tears in my eyes. Here is where the story ends, this is goodbye”  

-Knowing you, knowing me, 19769 

 

 
9 Lähde: Musixmatch 
Lauluntekijät: Ulvaeus Bjoern K / Andersson Benny Sigvard / Anderson Stig Erik Leopold 
Kappaleen Knowing Me, Knowing You sanoitukset © Universal/union Songs Musikforlag Ab. 
 

https://www.musixmatch.com/
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ABBA on kuvailtu ikonisena ja nostalgisena hyvän mielen tanssimusiikkina, joka antaa energiaa ja 

riemua. ABBA on tunnelmannostattajamusiikkia, jonka kaikki tietävät. Merkittävää ABBAssa on 

myös se, ettei se ole vain yhden hitin bändi. Baareissa ja bileissä soitetaan monesti vanhoja 

hittibiisejä. Kaikki tietävät valitut kappaleet, mutta artisti/yhtye tai muu tuotanto hittibiisien takana 

saattaa usein olla hakusessa. ABBAn kohdalla yhtyeen jäsenet itsessään saattavat olla jo monilla 

pimennossa, mutta kaikki tietävät mitkä kappaleet ovat ABBAn, ja niitä on useita. 

 

Kyselyssä oli avoimena ja vapaavalintaisena kysymyksenä ”Mikä on suosikkikappaleesi ABBAlta ja 

miksi?” Tähän kohtaan vastasi 252 henkilöä ja vastauksissa tuli esille yhteensä 42 eri kappaletta. 

Ylivoimaisesti useimmiten mainittu kappale oli Dancing Queen.  

 

Järjestyksessä 30 suosituinta kappaletta, joista ensimmäinen mainittiin 98 kertaa ja viimeinen 3 

kertaa: 

1. Dancing Queen 

2. Gimme! Gimme! Gimme! 

3. Mamma Mia 

4. Lay all your love on me  

5. The winner takes it all 

6. Chiquitita 

7. Waterloo 

8. Voulez-Vuos 

9. SOS 

10. One of us 

11. Knowing me knowing you 

12. Don’t shut me down 

13. Honey honey 

14. Angeleyes 

15. Super trouber 

16. Andante, andante 

17. Money money 

18. Does your mother know 

19. Fernando 

20. Our last summer 

21. When I kissed the teacher 

22. Take a change on me 

23. Thank you for the music 

24. Summer night city 

25. I have a dream 

26. Slipping through my fingers 

27. The name of the game 

28. My love, my life 

29. Why did it have to be me? 

30. Head over heals 
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Huomion arvoista on se, että vaikka uusi albumi ei saanut osakseen suurta huomiota tai suosiota, on 

yksi kappale päässyt listaukseen mukaan. Nro. 12 Don’t shut me down mainittiin 15 kertaa 

suosikkikappaleisiin kuuluvaksi. Myös yhdessä haastattelussa tuli esille, että tämä kappale saattaa 

nousta listoille.  

 

Kyselyssä nousi esille monia erilaisia tarinoita ABBAn musiikkiin liittyen. Tämä osoittaa, että 

musiikki on moninaista ja sisältää monia erilaisia merkityksiä sekä tarinoita. Seuraavana muutama 

kyselyssä noussutta vastausta: 

 
Chiquitita, koska se on ollut tuki ja turva huonoissa hetkissä kasvaessani – Kyselyyn vastaaja 24–26 v. 

 

Knowing Me, Knowing You: hyvä tempo, kertosäe ja sanat. When I Kissed The Teacher: ihanan pirteä ja 

menevä biisi, hyvä kertosäe. Andante, Andante: hyvän mielen biisi, joka herättää innon matkustaa ja seikkailla 

– Kyselyyn vastaaja 21–23 v.  

 

Dancing Queen on yksinkertaisesti hyvä biisi ja sen mukana on helppo laulaa. Money, Money, Money on 

toinen suosikki, siinä on ihanaa draamaa. Euroviisufanina Waterloo on myös suosikkien joukossa. -Kyselyyn 

vastaaja 27–29 v. 

 

Fernando ja siksi koska se kappale siirtää mut joka kerta jonnekkin Kreikkan kaduille lämpöiseen oman 

fernandoni kanssa <3 – Kyselyyn vastaaja 27–29 v. 

 

The winner takes it all, ehdoton suihkulaulubiisi ja hittaavat lyriikat, thank you for the music koska se on vaan 

niin hyvän mielen biisi ja kuvastaa omaa lapsuutta, ja dancing queen koska muistan oottaneeni, että täytän 17 

että voin laulaa kyseistä biisiä, ehdoton lemppari - Kyselyyn vastaaja 21–23 v. 

 

Dancing queen, tytöt tykkää baarissa ku sen sanat osaa ":D" ja Mamma mia juomalauluna – Kyselyyn 

vastaaja 21–23 v. 

 
Gimme gimme gimme on bängeri, se on semmonen nostalginen bilebiisi, joka soi aina baarissa ja jossa on 

tarttuva välisoitto. Dancing queen on myös voimaannuttava klassikko. Lay on your love on me on myös kaunis 

biisi. Voulez-Vous on hyvä menobiisi myös. – Kyselyyn vastaaja 24–26 v.  

 

Michael Brennan kirjoittaa teoksessaa Theorising Popular (2017) siitä, kuinka populaarikulttuuri on 

luovien teollisuuden alojen kuten elokuva-, televisio- ja mediateollisuuden yhteistuotantoa, joka on 

samaan aikaan erikoista ja tavallista, vanhasta kertovaa ja nykyhetkeä ilmentävää. Populaarikulttuuri 

heijastuu muotiin ja sosiaalisiin tapahtumiin sekä vaikuttaa ihmisten ajatuksiin ja mielipiteisiin 

(Brennan, 2017, s. 1–6) Yksi uurimmista ABBAn ilmentymistä populaarikulttuurissa on Mamma Mia 

musikaali (teatteri) ja sen pohjalta tehdyt Mamma Mia! ja Mamma Mia: Here We Go Again! -

elokuvat.  (Ankeny, J. 2022.) 
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Elokuvien merkitys ABBAn suosioon tuntuu olevan kaksijakoinen. Haastateltavista kolme kertoi 

elokuvan vaikuttaneen heidän mieltymyksiinsä ABBAn musiikin suhteen. Kahdella positiivisesti, 

yhdellä negatiivisesti. Neljäs haastateltava totesi, ettei ole koskaan nähnyt koko elokuvaa, koska vihaa 

musikaaleja ja viidennelle haastateltavalle elokuvalla ei ollut juurikaan merkitystä hänen 

mieltymyksiinsä ABBAn musiikkia kohtaan. 

 

”Oon kattonut Mamma Mian valitettavasti kolme kertaa. Mä en oikeen tykkää siitä leffasta. Se plotti on vähän 

huono, siinä on aika paljon aukkoja ... aina kun mä kuulen sen winner takes it all biisin mulle tulee aina se 

rantakohtaus mielee siitä ykösestä. Se elokuva pilas niitä biisejä mulle.”  - Papu, 22 v. 

 

”Ku menin kattoon sen kakkosen, niin aloin taas sen leffan jälkeen kuunteleen ABBAn musiikkia, et kyl se sillee 

tuo sen esiin. Ja vaikka niillä biiseillä on monta tarinaa nii silti se elokuva tuo niitä sanotuksia elävänä tiettynä 

versiona. Et kyl mun mielestä ne elokuvat tekee kunniaa niille biiseille. Ja kyl ABBA tulee niiden leffojen kautta 

aina uudestaan mieleen … Aloin eka kuunteleen elokuvan versioita, koska se elokuva oli pinnalla, mutta sit 

vaihdoin ABBAn kuuntelemiseen.” - Stig, 23 v. 

  

Kyselyssä oli suosikkikappaleen lisäksi vapaan sanan avoinkysymys-kohta, johon vastasi 189 

henkilöä. Mamma Mia -elokuvien merkitys ABBAn musiikin kuunteluun mainittiin noin 

kolmasosassa avoimien kohtien vastauksista. Kyselyssä Mamma Mia -elokuvat tulivat esille vain 

positiivisessa valossa. Osalle vastaajista elokuvat olivat jopa ainoa kosketus ABBAn musiikkiin. Osa 

kertoi kuuntelevansa vain elokuvan covereita ja osa kertoi alkaneensa kuuntelemaan itse ABBAa 

elokuvien myötä. Etenkin Mamma Mia: Here We Go Again! -elokuva, joka ilmestyi vuonna 2018, 

toi esille ABBAn unohdettua tuotantoa ja vaikutti monen mielenkiintoon yhtyeen tuotantoa kohtaan.  

 

”Tiedän biisit parhaiten Mamma Mia! -elokuvista ja biisit on esitetty näissä elokuvissa hyvin tanssin kanssa. 

Muuten en ole kauheasti kuunnellut yhtyettä.” – Kyselyyn vastaaja 21–23 v. 

 
”Etenkin Mamma Mia -musikaali ja -elokuvat ovat saaneet minut kuuntelemaan ABBAa. Niiden kautta olen 

tutustunut myös yhtyeen hieman tuntemattomampiin kappaleisiin.” – Kyselyyn vastaaja 24–26 v.  

 

ABBAn tuotanto tunnetaan laajasti ja hyvin verrattuna moniin muihin artisteihin. Etenkin jos vertaa 

muihin 70-luvulla pinnalla olleisiin yhtyeisiin tai muihin euroviisuvoittajiin on ABBA ”hyvin 

säilynyt”. Vaikka ABBA ja ABBAn musiikki mielletään nostalgiseksi ovat uudet sukupolvet ottaneet 

yhtyeen musiikin omakseen.  
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Fiske (2011) kuvailee populaarikulttuurin olevan jatkuvasti ja aktiivisesti muuttuva prosessi, jonka 

tarkoitus on ilmentää aikansa sosiaalista järjestelmää ja luoda merkityksiä (Fiske, 2011, s.18–19). 

Yksi syy sille, miksi ABBA on niin hyvin tunnettu, on se, ettei kyse ole enää vain yhtyeestä ja sen 

musiikista. 70-luvulla ABBA-ilmiössä oli kyse kahdesta pariskunnasta koostuvasta yhtyeestä, joka 

valloitti maailman Waterloon tahtiin yhdessä yössä. 2020-luvun ABBA-ilmiö ei keskity enää yhtyeen 

jäseniin, vaan yhtyeen musiikkiin ja sen ympärille rakennettuihin merkityksiin ja populaarikulttuurin 

ilmentymiin kuten elokuviin, muotiteollisuuteen ja teatteriin. ABBAsta on tullut yksi 

populaarikulttuurin jatkuvassa muutostilassa oleva ilmentymisen muoto. 

 

”Jos vertaa ABBAa vaikka, no se on ollu yhtä iso ilmiö, ku Elvis Presley, mutta tuntuu et se ABBA on kuitenkin 

siirtynyt myöhemmillekin sukupolville sit eri lailla …niinku sä kysyit, montako biisiä mä pystyn nimeen 

ABBAlta, ainakin 10, montako mä pystyn nimeen Elvikseltä, ehkä kolme …  Se saattaa selittää myös sitä miks 

kukaan ei oikein oo ABBA-fani, koska sitten niinku sen jälkeen, ku ne hajos nii ne ei oo ollu pinnalla mut niiden 

biisit jäi elään.”   -Papu, 22 v. 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Tulokset 
 

 

“I am not the one you knew (I'm not the one you knew) I'm now, and then combined 

And I'm asking you to have an open mind (now, I'll not be the same)” 

 – Don’t shut me down, 201910 

 

 

 

Haastattelujen, kyselyn ja ABBA: koko tarina -kirjan (2005) tuloksena voin todeta ABBAn olevan 

merkittävä osa populaarikulttuuria. Haastattelujen ja kyselyn perusteella ABBAan ja ABBAn 

 
10 Lähde: Musixmatch 
Lauluntekijät: Benny Goran Bror Andersson / Bjoern K. Ulvaeus 
Kappaleen Don't Shut Me Down sanoitukset © Universal Music Publishing Ab. 
 

https://www.musixmatch.com/
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musiikkiin suhtaudutaan tällä hetkellä nuorten aikuisten keskuudessa hyvin positiivisesti. ABBA 

nähdään merkittävänä ja kunnioitettavana yhtyeenä, jonka musiikin kaikki tuntee. Musiikki on 

mukaansatempaavaa, omaperäistä ja ajatonta. ABBAn musiikkia merkityksellistetään nuorten 

aikuisten keskuudessa turvallisena ja lapsuudesta tuttuna hyvän mielen musiikkina, joka antaa 

energiaa ja aikaansaa nostalgian tunteita. 

 

ABBAn nostalgisuus on samaan aikaan lapsuuden ja teinivuosien muistelua, joka antaa merkityksen 

yhtyeen kappaleille ja herättää ne uudestaan henkiin. Samaan aikaan nostalgisuus on osa 

populaarikulttuuria ja muoti-ilmiötä, jossa fiilistellään menneiden aikojen tunnelmaa ja pukeudutaan 

ajan henkeen sopivasti. 

 

Pääsääntöisesti ABBAn musiikkia käytetään bile- ja juhlatilanteissa, joissa halutaan ylläpitää rentoa, 

hauskaa ja iloista tunnelmaa. ABBAa soitetaan kotibileissä, baareissa, juhlissa, juhlapyhinä, autolla 

matkustaessa ja illan vietoissa. Eniten ABBAa kuunnellaan yhdessä muiden kanssa. ABBA ja 

ABBAn musiikki on jotain mikä yhtenäistää suurinta osaa nuorista aikuisista. Kaikki tietävät ABBAn 

ja hetken ajan kaikki voivat yhdessä laulaa ja tanssia ABBAn tahtiin.  

 

Tuloksissa käy ilmi, että on olemassa ABBAn musiikin faneja. Varsinaista yhtyeen jäseniin 

kohdistuvaa faniutta ei ole olemassa enää 2020-luvun nuorten aikuisten parissa. ABBAn musiikkia 

kuitenkin fanitetaan. Kyselyn vastauksista ja haastatteluista käy ilmi, että ABBAn musiikkia 

kuunnellaan usein kuukausittain ja viikoittain sekä muutamat kuuntelevat ABBAa jopa päivittäin. 

Yksi kyselyyn vastanneista kertoi ostaneensa liput kesällä 2022 järjestettävälle hologrammikeikalle 

Lontooseen.   

 

Koska ABBA on jotain mitä monien 2020-luvun nuorten aikuisten vanhemmat ovat kuunnelleet, on 

sitä pidetty jossain määrin pyhänä ja koskemattomana. ABBAsta on kuitenkin tullut osa 

populaarikulttuuria, jolloin se ei voi olla koskematonta. Päinvastoin siitä on tullut dynaamista, alati 

muuttuvaa ja omaan aikaansa sopeutuvaa. ABBA on ajatonta ja löytää oman paikkansa jokaiselta 

vuosikymmeneltä.  

 

ABBAn sopeutuminen jatkuvasti muuttuvaan kulttuuriin näkyy siinä, että 1990-luvun alussa se nousi 

ensimmäistä kertaa uudestaan pinnalle etenkin homobaareissa ja Drag-kulttuurissa. ABBAn 

naishahmojen ympärille luotiin muun muassa voimaannuttavaa jumalatar symboliikkaa. (Oldham & 

Irwin, 2005, s.264–285) Toisen kerran ABBA nousi uudella tavalla pinnalle 90-luvun ja 2000-luvun 
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taitteessa Mamma Mia -musikaalin mukana. Seuraavaksi ABBA löysi paikkansa elokuvien ja pelien 

maailmasta Mamma Mia! -elokuvan (2008), ABBA Singstarin (2008) ja ABBA: you can dance -

Wiipelin (2011) myötä. ABBAn aseman merkittävänä musiikillisena tekijänä vahvistui vuonna 2010 

oman tähden saamiseen rockin Hall of famelle (rockhall.com). 2010-luvulla ABBA saattoi hetkeksi 

kadota ihmisten mielestä, mutta tultaessa 2020-lukua kohti löysi ABBA taas oman paikkansa 

muuttuvassa maailmassa. Uusi elokuva (2018) ilmestyi ja toi esille ABBAn unohdettua tuotantoa. 

ABBA löysi myös paikkansa Tiktokin maailmassa.  

 

ABBA oli 1970-luvun ilmiö. Se nousi yllättävään suosioon euroviisuvoittonsa jälkeen ja onnistui 

tekemään varsin menestyksekkään uran 10 vuoden aikana. 80-luvulla suosio taantui ja ilmiö oli ohi. 

ABBA on kuitenkin ollut olemassa koko ajan senkin jälkeen, kun yhtye jäi tauolle vuonna 1982. 

Välillä suosio on taantunut, välillä musiikki on ollut liian vanhaa, mutta nyt 2020-luvulla nostalgia ja 

vintage ovat tuoneet ABBAn uudestaan tanssilattioille ja sosiaalisen median kanaviin.  

 

Ilmiö on yleensä jotakin yllättävää ja suurta, mutta nopeasti ohi menevää. Kaikki tulokset, mitä tässä 

kandidaatin tutkielmassa olen saanut, tukevat ajatusta siitä, ettei ABBA ole ohimenevää. Tätä 

tutkielmaa varten tekemäni työn perusteella väitän ABBA-ilmiön olevan juuri nyt 2020-luvulla 

yllättävä, vahvasti pinnalla oleva ilmiö, joka menee ohitse muutamassa vuodessa. Väitän näin, koska 

kyselyyn vastanneet 27–29-vuotiaat ja yksi haastateltavani, joka on 28-vuotias, kertoivat etteivät he 

koe ABBAn olevan osa heidän nuorta aikuisuuttaan. ABBA ei soinut baareissa, joka kerta kun he 

18–23-vuotiaina sinne menivät. Haastateltavan mukaan ABBA on noussut pinnalle viimeisen parin 

vuoden aikana. 

 

Mamma Mia: Here We Go Again tuli ulos otolliseen aikaan ja toi esille ABBAn tuotantoa, joka oli 

ehkä jo päässyt unohtumaan. Samaan aikaan Tiktok laajeni ja ABBA-yhtye oli hereillä jakamassa 

oikeuksia musiikkinsa käyttöön. Tällä hetkellä ABBAn musiikki kuuluu somessa ja baareissa. 

Oulussa järjestettiin syksyllä 2021 jopa ABBA-teemaiset opiskelijat-bileet. Lisäksi ABBA-yhtye 

päätti tehdä uuden levyn. Jos pitäisi arvata, sanoisin että yhtyeen jäsenetkin näkivät ajankohdan 

otollisena, sillä ABBA on suositumpi juuri nyt, kuin se on ollut aikoihin. Juuri nyt on ok olla ABBA-

diggaaja.  

 
”Ajaton bändi!! Biiseistä löytyy kuunneltavaa niin hyvälle mielelle kuin nostalgialle!” – Kyselyyn vastaaja 

21–24 v.  
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5. Johtopäätökset ja pohdinta 

 

 
“I can still recall our last summer, I still see it all, walks along the Seine, laughing in the rain, our last 

summer, memories that remain”  

– Our last summer, 198011 

 

 

 

Tutkimuksen tavoitteina on selvittää mitä ajatuksia, merkityksiä ja tuntemuksia ABBA-yhtye ja -

yhtyeen musiikki herättää 2020-luvun nuorissa aikuisissa sekä hahmottaa ABBAn rooli 

populaarikulttuurissa. Tutkin ABBAn merkitystä populaarikulttuurin näkökulmasta kolmella eri 

tasolla: mitä nuoret aikuiset ajattelevat ABBAsta ja ABBAn musiikista, mitä he musiikilla tekevät ja 

miten se näkyy populaarikulttuurissa. Lisäksi pyrin hahmottamaan, onko olemassa nuoria ABBA-

faneja ja onko olemassa erillistä 2020-luvun ABBA-ilmiötä. 

 

Tutkielmani tuloksena selvisi, että nuoret aikuiset suhtautuvat ABBAn musiikkiin myönteisesti ja 

arvostavat yhtyeen tekemää uraa. ABBAn musiikkia pidetään hyvän mielen musiikkina, joka on 

nostalgista ja nostattaa tunnelmaa. Osa nuorista aikuisista pitää itseään jopa ABBA-faneina, mutta 

suurin osa näkee musiikin bilekulttuurin kautta. ABBAa soitetaan, kun halutaan saada energiaa ja tai 

juhlia.  ABBA näkyy myös merkittävänä populaarikulttuurin vaikuttajana. ABBA on hyvin tunnettu 

ja laajalti mukana viihdeteollisuuden eri osa-alueilla kuten elokuva-, teatteri-, musiikki- ja sosiaalisen 

median teollisuudessa. 

 

Tutkielmani toteutusta tarkasteltaessa on syytä huomata, että kaikki informantit olivat jollain tapaa 

yhteydessä minuun, eli tutkimuksen laatijaan. Haastateltavat löytyivät tuttavapiirini kautta ja kysely 

jaettiin tutkijan eli minun omassa sosiaalisessa mediassani ja oman tiedekuntani opiskelijoiden 

kesken. On siis mahdollista, että tutkimuksen vastaajakunta on keskenään samanhenkistä. Toisaalta 

on myös huomattava, että tutkimus kohdistui 2020-luvun nuoriin aikuisiin ja ikäjakaumaksi määritin 

18–29-vuotiaat. Ikäjakauma on laaja, sillä 18-vuotiasta ja 29-vuotiasta ei voi täysin rinnastaa 

 
11 Lähde: Musixmatch 
Lauluntekijät: Ulvaeus Bjoern K / Andersson Benny Sigvard 
Kappaleen Our Last Summer sanoitukset © Universal/union Songs Musikforlag Ab. 
 

https://www.musixmatch.com/
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keskenään. Tämä on vaikuttanut tutkimusaineistoon ja aiheuttanut myös jonkin verran hajontaa 

tutkimuksen tuloksissa.    

 

Jatkotutkimuksen kannalta voisi olla mielekästä ottaa huomioon esimerkiksi baareissa musiikkia 

soittavat DJ:t ja kysyä heidän kantaansa siihen, mikä on ABBAn rooli 2020-luvun bilekulttuurissa. 

Olisi mielenkiintoista kuulla, ovatko he tehneet minkäänlaisia havaintoja ABBAn suosion suhteen. 

Lisäksi olisi kiinnostavaa tehdä vertailevaa tutkimusta siitä, miten 1970-luvulla eläneet nuoret 

näkevät ABBAn osana 2020-lukua ja osana nuorten aikuisten kulttuuria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Lähteet 

 
Haastattelut: 
 
Haastattelu 1: Kamu, 12.1.2022 
Haastattelu 2: Pipa, Papu ja Poppana, 24.1.2022 
Haastattelu 3: Stig, 31.1.2022 
 
Haastattelun teemalista liite 1 
 
 
 

Kysely: 
 
Microsoft Forms – Kysely 4.2.2022-18.2.2022 
 
Kyselyn kysymykset liite 2 
 
 
 

Painetut lähteet: 
 
 
Bennett, A. (2000). Popular music and youth culture: Music, identity and place. Macmillan Press. 
 
Brennan, M. (2017). Theorising the popular. Cambridge Scholars Publishing. 
 
Bissell, W. C. (2015). Afterword: On Anthropology’s Nostalgia – Looking Back/Seeing Ahead. 
Teoksessa: Angé, O. & Berliner, D. (Eds.) Anthropology and nostalgia. Berghahn. (213–223) 
 
Fiske, J. (2010). Understanding popular culture (2. ed.). Routledge. 
 
Johnson, S. (2006). Kaikki huono on hyväksi: miten populaarikulttuuri tekee meistä älykkäämpiä.  
Suomentanut K. Pietiläinen. Terra Cognita.  
 
Kärki, K. (2005). Martin Heidegger, Temppeliteos ja massojen teknospektaakkeli. Teoksessa: 
Järvinen, H., Kärki, K. & Hapuli, R. (toim.) Avaintekstejä kulttuurihistoriaan. k&h, Turun yliopisto, 
kulttuurihistoria. (159-171) 
 
Muckle, R. J. & González, L. T. d. (2016). Through the lens of anthropology: An introduction to 
human evolution and culture. University of Toronto Press. 
 
Mukerji, C. & Schudson, M. (1991). Rethinking popular culture: Contempory perspectives in 
cultural studies. University of California Press. 
 



25 
 

Oldham, A., Calder, T. & Irwin, C. (2005). Abba: koko tarina. Suomentanut M. Lyytinen. 
[Gummerus]: Ajatus. 
 
 
 
 

 
Painamattomat Lähteet: 
 
 
Sähköiset Lähteet: 
 
ROCK & ROLL: Hall of Fame Official website, Viitattu: 6.5.2022  
URL: https://www.rockhall.com/inductees/abba 
 
Ankeny, Jason. Artist biography. Allmusic.com   Viitattu: 6.5.2022. 
URL:https://www.allmusic.com/artist/abba-mn0000922728/biography 
 
Pelimies Pelien Erikoisliike, PS3 SingsStar ABBA, pelimies.fi    Viitattu: 6.5.2022.  
URL: https://www.pelimies.fi/playstion-3/singstar/singstar-abba-kaytetty-ps3.html 
 
Hintaopas, pelit & pelikonsolit, ABBA_ You Can Dance (Wii), hintaopas.fi Viitattu: 6.5.2022.  
URL: https://hintaopas.fi/product.php?p=963991 
 
Cinquemani, Sal (4.11.2005) Review: Madonna, Confessions on a Dance Floor. Slantmagazine. 
Viitattu: 6.5.2022. URL: https://www.slantmagazine.com/music/madonna-confessions-on-a-
dance-floor/ 
 
 
 
Laulujen sanat: 
 
 
ABBA. Dancing Queen. Lauluntekijät: Benny Goran Bror Andersson / Bjoern K. Ulvaeus / Stig Erik 
Leopold Anderson. Kappaleen Dancing Queen sanoitukset © CONSALAD CO., Ltd, DistroKid, 
Universal Music Publishing Group. VIITE 25.5.2022      
URL: https://www.musixmatch.com/artist/ABBA  
 
ABBA. Voulez-vous. Lauluntekijät: Benny Goran Bror Andersson / Bjoern K. Ulvaeus / Stefano 
D'orazio / Nicolas Nebot / Albert Mas Griera / Niklas Stromstedt. Kappaleen Voulez-Vous 
sanoitukset © Universal/union Songs Musikforlag Ab.  
VIITE 25.5.2022   URL: https://www.musixmatch.com/artist/ABBA 

 
ABBA. Mamma Mia. Lauluntekijät: Stig Anderson / Benny Andersson / Bjoern K Ulvaeus. 
Kappaleen Mamma Mia sanoitukset © Universal/union Songs Musikforlag Ab.  VIITE 25.5.2022 
URL: https://www.musixmatch.com/artist/ABBA  
 

https://www.rockhall.com/inductees/abba
https://www.allmusic.com/artist/abba-mn0000922728/biography
https://www.pelimies.fi/playstion-3/singstar/singstar-abba-kaytetty-ps3.html
https://hintaopas.fi/product.php?p=963991
https://www.musixmatch.com/artist/ABBA
https://www.musixmatch.com/artist/ABBA
https://www.musixmatch.com/artist/ABBA


26 
 

ABBA. S.O.S. Lauluntekijät: Benny Goran Bror Andersson / Stig Anderson / Bjoern K. Ulvaeus / 
Stefano D'orazio / Nicolas Nebot. Kappaleen S.O.S. sanoitukset © Universal/union Songs 
Musikforlag Ab. VIITE 25.5.2022 URL: https://www.musixmatch.com/artist/ABBA  
 
ABBA. Chiquitita. Lauluntekijät: Andersson Benny Goran Bror / Ulvaeus Bjoern K. Kappaleen 
Chiquitita sanoitukset © Unicef Sweden. VIITE 25.5.2022  
URL: https://www.musixmatch.com/artist/ABBA  
 
ABBA. The winner takes it all. Lauluntekijät: Andersson Benny Goran Bror / Ulvaeus Bjoern K. 
Kappaleen The Winner Takes It All sanoitukset © Universal/union Songs Musikforlag Ab. VIITE 
25.5.2022   URL: https://www.musixmatch.com/artist/ABBA  
 
ABBA. Lay all your love on me. Lauluntekijät: Benny Goran Bror Andersson / Bjoern K. Ulvaeus 
Kappaleen Lay All Your Love On Me sanoitukset © Universal Music Publishing Group. VIITE 
25.5.2022   URL: https://www.musixmatch.com/artist/ABBA  
 
ABBA. Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight). Lauluntekijät: Andersson Benny Goran 
Bror / Ulvaeus Bjoern K. Kappaleen Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) sanoitukset 
© Universal/union Songs Musikforlag Ab. VIITE 25.5.2022  
URL: https://www.musixmatch.com/artist/ABBA  
 
ABBA. Knowing me, knowing you. Lauluntekijät: Ulvaeus Bjoern K / Andersson Benny Sigvard / 
Anderson Stig Erik Leopold. Kappaleen Knowing Me, Knowing You sanoitukset © Universal/union 
Songs Musikforlag Ab. VIITE 25.5.2022   URL: https://www.musixmatch.com/artist/ABBA  
 
ABBA. Don’t shut me down. Lauluntekijät: Benny Goran Bror Andersson / Bjoern K. Ulvaeus 
Kappaleen Don't Shut Me Down sanoitukset © Universal Music Publishing Ab. VIITE 25.5.2022 
URL: https://www.musixmatch.com/artist/ABBA  
 
ABBA. Our last summer. Lauluntekijät: Ulvaeus Bjoern K / Andersson Benny Sigvard 
Kappaleen Our Last Summer sanoitukset © Universal/union Songs Musikforlag Ab. VIITE 25.5.2022 
URL: https://www.musixmatch.com/artist/ABBA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.musixmatch.com/artist/ABBA
https://www.musixmatch.com/artist/ABBA
https://www.musixmatch.com/artist/ABBA
https://www.musixmatch.com/artist/ABBA
https://www.musixmatch.com/artist/ABBA
https://www.musixmatch.com/artist/ABBA
https://www.musixmatch.com/artist/ABBA
https://www.musixmatch.com/artist/ABBA


27 
 

Liite 1 
 
Haastattelut:  

 

Suhde musiikkiin: 

Kuinka paljon kuuntelet musiikkia, mikä on lempi genre, lempi bändit/artistit.  

Miksi ne?  

Kuunteletko enemmän suomenkielistä vai muulla kielellä?  

Yhdistääkö joku tunnetila/fiilis kuunneltua musiikkia?  

Paras tapa kuunnella musiikkia? Kuunteletko mieluummin yksin tai yhdessä?  

 

Suhde ABBAn musiikkiin 

Kuunteletko ABBAa?  

Mihin genreen yhdistät ABBAn?  

Millaisissa tilanteissa, kenen kanssa/yksin, kuinka usein kuuntelet ABBAa?  

Miten tutustuit ABBAn musiikkiin?  

Tähän jatko kysymyksiä vastausten puolesta?  

Keskustelua. Kuinka paljon kuuntelet?  

Mikä ABBAn musiikissa on parasta?  

Mikä on/ovat suosikki kappaleesi?  

Miksi se/ne?  

Miksi vanhat biisit ovat edelleen hyviä?  

Mihin samaistut kappaleissa, samaistuuko?  

Kuunteleeko ystäväpiirissä muutkin ABBAa? 

Onko kuunnellut uutta albumia?  

Jos niin mitä piti?  

Onko yhtä hyviä kuin vanhatkin?  

 

ABBAn näkyvyys populaarikulttuurissa: 

Oletko katsonut Mamma Mia! - elokuvia?  

Mitä mieltä niistä? (ABBAan saattanut tutustua näiden elokuvien takia, otetaan huomioon) 
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Mikä on tärkein ABBA hetki elämässä (onko jotain mihin ABBA ja ABBAn musiikki kiteytyy)  

Haluaisiko mennä ABBAn keikalle? 

Onko käynyt ABBA museossa/tiesikö sen olemassaolosta?  

Onko olemassa ABBA-faneja?  

Onko itse fani? Omistaako ABBAn fanituotteita?  

Miten ymmärrät termin ilmiö?  

Onko ABBA-ilmiö olemassa?  

Miten ymmärrät termin populaarikulttuuri?  

Yhdistääkö ABBAn osaksi populaari kulttuuria?  

Missä tänä päivänä voi törmätä ABBAan ja ABBAn musiikkiin? 
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Liite 2 
 
 

"You are the dancing queen": 

ABBAilmiön merkitys nuorille aikuisille 

2020luvulla 

Tämä kysely on Oulun Yliopistossa tehtävää kandidaatintutkielmaa varten. 

Kandidaatintutkielma tehdään humanistisessa tiedekunnassa pääaineena 

kulttuuriantropologia. Kyseisen tutkielman ja kyselyn organisoija on Sarita Nieminen. 

Kandidaatintutkielman aiheena on selvittää, miten nuoret aikuiset suhtautuvat ABBAn 

musiikkiin ja onko ABBA-yhtyeellä merkitystä populaarikulttuurissa.  

Kysely on täysin anonyymi. Kyselyyn vastaajia ei yksilöidä eikä heidän henkilötietojaan, 

ikäryhmää ja sukupuolta lukuun ottamatta, käytetä missään yhteydessä kyseisessä 

tutkielmassa. Ainoastaan kyselyn vastaukset analysoidaan ja hyödynnetään tutkielmassa. Kun 

tutkielma on valmis, kysely ja vastaukset tuhotaan. 

Ongelmatilanteessa ja kysymysten herätessä ole yhteydessä Sarita Niemiseen sähköpostilla: 

sarita.nieminen@student.oulu.fi (mailto:sarita.nieminen@student.oulu.fi) 

* Pakollinen 

1.Hyväksyn että antamiani vastauksia käsitellään, analysoidaan ja käytetään Sarita 

Niemisen kandidaatintutkielmassa. Hyväksyn, että tietoja säilytetään, kunnes 

tutkielma on valmis vuoden 2022 loppuun mennessä. 

 *  

 Hyväksyn 

2.Ikäryhmä *  
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18-20 

21-23 

24-26 

27-29 

3.Sukupuoli *  

Mies 

Nainen 

Muu 

En halua vastata 

4.Kuinka tuttu ABBA-yhtye on sinulle? (Voit valita useamman vaihtoehdon) 

 *  

Joskus kuullut (osaa nimetä ehkä yhden/kaksi kappaletta) 

Tiedän yhtyeen ja musiikkityylin 

En tiedä ABBAsta juuri mitään 

Tiedän monia yhtyeen kappaleita 

Tiedän ABBAsta kaiken (yhtyeen sisäiset draamat ja albumit) 

5.Mitä kautta ABBA-yhtyeen kappaleet ovat sinulle tuttuja? (Voit valita useamman 

vaihtoehdon) 

 *  
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Vanhempieni kautta 

Ystäväni kuuntelee 

Elokuvien, tv-sarjojen 

SOMEN (esim Tiktok, youtube, instagram jne.) 

En tunne ABBAA 

6.Kuunteletko itse ABBAA? 

 *  

En 

Satunnaisesti (soi jossain, ei vaihda) 

Välillä (laittaa itse soimaan) 

Kyllä 

7.Kuinka paljon kuuntelet ABBAA? (Voit valita useamman vaihtoehdon) 

 *  

Jos se soi jossain (esim. baarissa, radiossa, tikotkissa jne.) 

En koskaan 

Päivittäin 

Viikottain 

Kuukausittain 

Muutama biisi löytyy listoiltani, mutta en voi sanoa varsinaisesti kuuntelevani yhtyettä 

8.Mitkä ovat suosikkikappaleesi ABBAlta ja miksi? 
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9.Vapaa sana ja mielipide ABBAsta 

 

10.Tiesitkö, että ABBA julkaisi Marraskuussa 2021 uuden albumin? 

 *  

Olen kuullut siitä 

Tiesin 

En tiennyt 

11.Oletko kuunnellut uutta albumia? 

 *  

Kyllä 

En 

12.Populaarikulttuurilla usein tarkoitetaan kansantajuista, yleensä helposti 

lähestyttävää ja kevyttä viihdettä. Onko ABBA mielestäsi osa populaarikulttuuria? 

 *  

Kyllä 

Ei 

En osaa sanoa 
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13.Kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan menneisyyden aineellisia ja aineettomia 
resursseja sekä ilmiöitä, jotka näkyvät ja toistuvat myös nykypäivänä. Onko ABBA 
kulttuuriperintöä? 

 *  

Kyllä 

Ei 

En osaa sanoa 

14.Onko ABBA-ilmiö mielestäsi osa 2020-lukua? 

 *  

Kyllä 

Ei 

En osaa sanoa 

 

Tämä ei ole Microsoftin luomaa tai suosittelemaa sisältöä. Lähettämäsi tiedot lähetetään lomakkeen omistajalle. 
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